
Orde van dienst voor zondag 17 januari 2021 om 09.30 uur in de Hervormde 

Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. J. Vis 

 

Voorzang: Psalm 85 vers 4 

Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet; 
De vrede met een kus van 't recht gegroet; 
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog; 
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog; 
Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien; 
Dan zal ons 't land zijn volle garven biên; 
Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht, 
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt. 
 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 40 vers 4 

Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o HEER; 
De rol des boeks is met Mijn naam vervuld. 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen; 
Mijn liefd' en ijver brandt: 
Ik draag Uw heil'ge wet, 
Die Gij den sterv'ling zet, 
In 't binnenst' ingewand." 
 

Lezing van de wet 

 

Zingen: Gebed des Heren vers 6 

Vergeef ons onze schulden, HEER; 
Wij schonden al te snood Uw eer; 
De boosheid kleeft ons altijd aan; 
Wie onzer zou voor U bestaan, 
Had Jezus niet voor ons geleên? 
Wij schelden kwijt, die ons misdeên. 
 



Gebed om de HG  

 

Schriftlezing: Genesis 3 vers 1 t/m 6, Mattheüs 3 vers 13 t/m Mattheüs 4 vers 2 

 
Zingen: Psalm 119 vers 17 
Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald; 
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 
 
 

Preek “Jezus en Zijn verzoeking” 

 

Zingen: Weerklank lied 447 vers 1 en 4 

 
Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 

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: Psalm 72 vers 10 

Dan zal, na zoveel gunstbewijzen, 

't Gezegend heidendom 

't Geluk van dezen Koning prijzen, 

Die Davids troon beklom. 

Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 

Bekleed met mogendheên; 

De HEER, in Israël geprezen, 

Doet wond'ren, Hij alleen. 

 

Zegen 

 

 


