
Oecumenisch Meditatief Avondgebed 20 januari 2021 

Thema: Het herderpad 

Voorganger: Dinie Koning 

Aanhef:            

 

 

Lied nr. 21:  Jublilate, Alleluia          

 

Heel de aarde, juicht voor God, zing een lied op Zijn heerlijke Naam. Heel de aarde moet buigen voor U, zingen 

voor U een lied op Uw Naam. Kom en zie de werken van de Heer, indrukwekkend zijn de daden van God. God 

heeft de zee begaanbaar gemaakt, te voet trokken wij door de stroom. Laten wij ons om God verheugen, Zijn 

sterkte is voor eeuwig. Alle volkeren, zegen onze God, zing een loflied op zijn Naam. God is het die ons nieuw 

leven schenkt, die onze voeten voor struikelen behoedt. 
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Welkom en inleiding 

Hartelijk welkom, lieve allemaal, bij deze viering. 

Met de galm van´ Wees hier aanwezig´ en ´Jubilate Alleluia´ zijn we deze 

viering van start gegaan. En wat het laatste lied betreft, een jubel start, 

als nagalm op het kerstkind! 

Het thema van deze avond is ´Het herderpad´. 

In mijn wandelvakantie op Ameland, viel mijn oog, tijdens een 

wandeling, op dit bord; deze aanwijzing van een voetpad. 

 
En ineens zag ik in dat verkeersbord een 'aan de hand van de Vader gaan 

in dit leven'. Later verscheen dit bord nog een keer, notabene bij het 

herderpad. 

Het herderpad; en ik zag een breed pad, waar ik in gedachte de kudde al 

zag gaan, naar de wijd uitgestrekte, achter liggende duinen. 

Herderpad, het pad van de herder, het pad met de herder, de goede 

Herder. En zo mooi, een advies hing onder het voetpad bord, namelijk 

om op het pad te blijven en die combinatie van voetpadbord-herderpad 

en op het 'goede' pad blijven, zorgden voor het thema van deze avond. 

Waarin we psalm 23 beluisteren in een Filipijns Taizé lied (met 

vertaling!) en een uitleg van Wilkin van der Kamp over dat zinnetje over 

een stok en een staf die troost geven-die moed geven. Een mooie 

overdenking over de goede herder vond ik in “Vertrouwen groeit in 

stilte”. Maar nu eerst Psalm 23. 



Luisterlied:  Ang Paginoon (psalm 23) Taizé 2010      

Refrein: Ang Panginoon ang aking pastol 

 Pinagiginhava akong lubos (2x) 

Handog niyang himlayay sariwang pastulan 

Ang pahingaan koy payapang batisan 

Hatid sa kalulwa ay kaginhawahan, 

Sa tumpak na landas, siya ang patnubay 

Refrein  

Madilim na lambak man ang tatahakin ko, 

Wala aking sindak, siyay kasama ko 

Ang hawak niyang tungkod ang siyang gabay ko 

Tangan niyang pamalo, siglat tangulan ko. 

Refrein 

 

De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets.  

Hij laat mij rusten in groen weiden en voert mij naar vredig water,  

hij geeft mij nieuwe kracht  

en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.  

Al gaat mijn weg door een donker dal ik vrees geen gevaar,  

want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.  

U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,  

u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.  

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,  

ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. 

 

Overdenking 

Jezus zegt: Ik ben gekomen opdat ze leven mogen bezitten en wel in overvloed. 

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen… 

…Ik heb nog andere schapen dan die uit deze hof. Ook voor hen moet ik een 

herder zijn… (Johannes 10 :10b,16)  

Zoals een herder vervult Christus een dubbele taak. Hij heeft voor 

iedereen aandacht en Hij brengt allen samen. Hij geeft leven in 

overvloed aan ieder apart. Hij verwaarloost niemand, zelfs niet degenen 
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die verdwalen. Hij straft ze niet, maar Hij doet alles om ze terug te 

vinden. Hij wil samenbrengen, daarom stelt hij de liefde centraal. In zijn 

opstanding kent Hij geen grenzen. Zoals de herder naar het verdwaalde 

schaap zoekt, gaat Hij voortaan naar ieder mens, hoe ver die ook van 

God afstaat, De herder brengt samen.  

En psalm 23 heeft het over een stok en een staf die moed geven, zoals 

schapen moed krijgen van de doffe staf geluiden, neerdalend op de 

aarde, of tikkend op de rotsen. En ze krijgen moed van de stok, waarmee 

de herder kwaad weghoudt. De herder wordt in die staf en stok als zeer 

nabij ervaren. De stok en die staf, ze geven beide moed. Maar hoe dan 

voor ons? 

Wilkin van der Kamp heeft het over de woorden van God -de bijbel-, als 

stok, voor ons leven om zijn nabijheid in te mogen ervaren. De staf, zo 

schrijft Wilkin, is de Geest van God, je helper, je bemoediger. Zo is Jezus-

zo is God-zo is de Geest, je helper en bemoediger in alle seizoenen van je 

leven. 

 

Luisterlied: Tu palabra, Señor          

Tu palabra , Senor, no muere, nunca muere, porque es la vida misma y la vida, Senor 

no solo vive, no solo vive la vida vivifica. 

Uw woord, Heer, sterft niet. Het sterft nooit, omdat het leven zelf is. En dat leven, Heer leeft niet alleen, het 

schenkt ook leven.  
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Naar de stilte 

Het herderpad kiezen in je leven, dat pad MET 

de herder. 

Je weg met Hem kiezen en daarop blijven. Hij is 

er! Niet altijd voelbaar misschien, net zoals op de 

afbeelding, maar jou wel nabij!  

Het volgende lied, vlak voor de stilte is, 

Confitemini Domino. Laten we luisteren naar de 

klanken van, niet alleen het gezongen lied, maar hoor ook die hobo, die 

trompet partij, die soloviool en neem het lied mee je avond / je nacht in, 

ja, naar de nieuwe dag!  

 

Lied nr. 58:  Confitemini Domino        

Breng dank aan de Heer, want Hij is goed. 

 

Stilte 

 

Voorbeden met eerst de canon Vieni Spirito creatore met daarna de 

voorbeden afgesloten met de uitgesproken acclamatie Heer, in uw 

goedheid, (allen:) hoor ons gebed.        

 

Kom en bid in ons Heilige Geest, kom en bid in ons. Heilige geest kom 
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• Vader God, dank U Hemelse Vader dat U als een herder nabij bent, 

voor ons zorgt en ons leidt! Dank U dat U tot ons komt in Uw Woord- 

de bijbel, maar ook gaande door dit leven. 

Geef ons Uw nabijheid, juist op die dagen als we angstig zijn, het even 

niet meer weten en mogen we het dan ook voelen dat U er bent! 

Heer, in uw goedheid, hoor ons gebed 

 

• En in deze "week van gebed om eenheid", willen we U bidden om die 

eenheid en bidden we, samen met zovelen; 

Heer Jezus, U die gebeden heeft dat allen een zouden zijn, wij bidden 

U voor de eenheid onder christenen, zoals U het wilt en op de manier 

die U wilt. Moge Uw Geest ons geven dat wij de pijn van de scheiding 

ervaren, dat wij onze schuld erkennen en dat wij mogen hopen over 

alle hoop heen. 

Heer, in uw goedheid, hoor ons gebed 

Luisterlied: Sviaty Bože        

 

Heilige God, heilige sterke, heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons. 

Glorie aan God de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest voor nu en altijd. 
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Slotwoord (woorden van Andries Govaart & Kinga Ban) 

Met een slotwoord op weg….  

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, 

Dat je opstaat wanneer je valt, 

Dat je mens mag worden in Gods ogen 

En die van anderen. 

Weet dat de aarde je draagt 

Dat je gaat in het licht 

En de wind je omgeeft 

En weet dat… Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt 

En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt 

Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht. 

De aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht. 

Slotlied: Herre, visa mi vägen  

     Her-re,  vi-sa mi   vä    -   gen.   Och gör mig vil-lig at van-dra den.  Her-re, vi-sa mi  vä  -  gen.      Ge mitt hjär-ta   ro. 

Heer, wijs me de weg en maak me bereid die te volgen. Geef vrede in mijn hart. 

 

 

We verlaten de kerkzaal onder de klanken van Spiritus Jesu Christi      

 

De geest van Jezus Christus, de liefdevolle geest, maakt uw hart sterk 
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