
Orde van dienst voor zondag 17 januari 2021 om 18.30 uur in de Hervormde 

Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. A.J. Post 

 

Voorzang: Psalm 68 vers 10 en 17 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 
 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Weerklank Psalm 63 vers 1, 2 en 3 

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 
 
 
 



Eens zag ik in uw tempelhof 
U in uw glorie hoogverheven, 
wiens gunst mij meer is dan het leven, 
mijn lippen stamelden uw lof. 
Mijn leven lang wil ik U prijzen, 
uw naam aanbidden, want Gij voedt 
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 
O Heer, ik wil U dank bewijzen. 
 
Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
 

Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 100 vers 1 en 2 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
 
Gebed om de HG  

 

Schriftlezing Lukas 9 vers 10 t/m 17 

 
Zingen: Psalm 146 vers 5 en 6 
 
't Is de HEER, die 't recht der armen, 
Der verdrukten gelden doet; 
Die, uit liefderijk erbarmen, 
Hongerigen mild'lijk voedt; 
Die gevang'nen vrijheid schenkt, 
En aan hun ellende denkt. 



 
't Is de HEER, wiens mededogen 
Blinden schenkt het lieflijk licht; 
Wie in 't stof lag neergebogen, 
Wordt door Hem weer opgericht; 
God, die lust in waarheid heeft, 
Mint hem, die rechtvaardig leeft. 
 
 

Preek  

 

Zingen: Psalm 145 vers 2 en 3 

Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, 
Den luister van Uw majesteit en roem 
Verbreiden, en Uw wonderlijke daân 
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 
Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, 
De grote kracht van Uwen arm verhogen; 
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, 
En overal Uw grootheid openbaren. 
 
Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed, 
Gedachtig aan den milden overvloed 
Van Uwe gunst, die roemen bij elkeen, 
En juichen van al Uw gerechtigheên. 
De HEER is goed en vriend'lijk en weldadig, 
Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig; 
Hij doet Zijn gunst aan allen klaar bemerken; 
Zijn goedheid is verspreid op al Zijn werken. 
 
 

Dankgebed 

 

Collecte 

 
 
1ste collecte is bestemd voor de diaconie. 
2de collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.  
3de collecte is bestemd voor de bijstand in het pastoraat. 
 



Slotzang: Weerklank lied 477 

Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 

Zegen 

 

 


