
Orde van dienst voor zondag 31 januari 2021 om 09.30 uur in de Hervormde 

Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. J. van Oostende Putten 

 

Voorzang: Weerklank lied 240 vers 1 t/m 4 

Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 
Zijn rijk is volle zaligheid, 
wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 
wie arm was leeft in overvloed. 
 
Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der engelen in. 
 
 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 83 vers 3 en 6 

Zij zeiden stout, en heet op buit: 
"Komt aan, men roei' gans Isrel uit; 
Opdat dit volk, gelijk voor dezen, 
Voortaan geen volk meer moge wezen; 
Dat niemand Isrels naam doe horen, 
Dat zijn gedacht'nis ga verloren." 



Dat hen, o God, Uw gramschap sla, 
Als Midian, als Sisera, 
Als Jabin, die bij Kisons stromen 
En t' Endor gans zijn omgekomen; 
Wanneer Uw ijver niemand spaarde, 
Maar hen vertrad als slijk der aarde. 
 
Lezing van de wet 

 

Zingen: Psalm 119 vers 88 

Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond 
Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen; 
Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond, 
Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren; 
Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond; 
Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen. 
 
Gebed om de HG  

 

Schriftlezing: Johannes 3 vers 1 t/m 21 

 
Zingen: Psalm 31 vers 1, 15 en 17 
 
Op U betrouw ik, HEER der heren, 
Op U, gelijk 't betaamt; 
Ai, laat mij nooit, beschaamd, 
Van Uwen troon teruggekeren; 
Help mij, op mijn gebeden, 
Door Uw gerechtigheden.  
 
Hoe groot is't goed, dat Gij zult geven 
Hem, wiens oprechte geest 
Op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven, 
Ver boven beed' en wensen, 
Reeds wrocht voor 't oog der mensen! 
 
Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt: 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden. 
 



Preek over Johannes 3 vers 3, Thema “Wederom geboren, maar hoe?” 

 

Zingen: Weerklank Psalm 66 vers 6 en 7 

Gij die God vreest, ik zal u spreken 
van al wat aan mij is geschied. 
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, 
of in mijn hart was reeds een lied. 
Zou God mij hebben willen horen, 
wanneer ik onrecht had beraamd? 
Maar Hij nam mijn gebed ter ore, 
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 
 
De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 

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 het plaatselijk kerkenwerk 
 
 
Slotzang: Psalm 146 vers 3, 4 en 8 

Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God 

't Is de HEER, wiens alvermogen 
't Groot heelal heeft voortgebracht; 
Die genadig uit den hogen 
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht, 
En aan elk, die Hem verbeidt, 
Trouwe houdt in eeuwigheid. 



't Is de HEER van alle heren, 

Sions God, geducht in macht, 

Die voor eeuwig zal regeren 

Van geslachte tot geslacht. 

Sion, zing uw God ter eer! 

Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 

 

 

Zegen 


