
Orde van dienst voor zondag 14 februari 2021 om 09.30 uur in de Hervormde 

Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. J. Holtslag 

 

Voorzang: Weerklank lied 418 vers 1 

Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, d’ onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Weerklank 433 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 



 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
 
Schriftlezing Deuteronomium 4 vers 10 – 13 en 5 vers 6 – 21 

Lezing van de wet 

Zingen: Psalm 119 vers 3, 67 en 86 

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 
Maak in Uw woord mijn gang en treden vast, 
Opdat ik mij niet van Uw paân moog' keren; 
En wordt mijn vlees door 't kwade licht verrast, 
Ai, laat het mij toch nimmer overheren. 
Verlos mij, HEER, van 's mensen overlast, 
Dan zal ik U, naar Uw bevelen, eren. 
 
Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer, 
Gelijk een bron zich uitstort op de velden; 
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer, 
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden; 
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER; 
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden. 
 
Gebed om de HG  

 
Kindermoment  
 
Zingen: Weerklank 616 
 
Uw Woord is een lamp voor mijn voet) 
en een licht op mijn pad.) 2x 
Uw Woord is een lamp, 
uw Woord is een licht, 
uw Woord is een lamp voor mijn voet 
en een licht op mijn pad. 
 
 



Schriftlezing Johannes 5 vers 31 - 47 
 

Zingen Psalm 72 vers 1, 10 en 11 
 

Geef, HEER, den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 
 
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. 
 
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spâ; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met Amen, Amen na. 
 

Preek 

 

Zingen: Psalm 22 vers 14 en 16 

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond; 
Haast wendt het zich tot God met hart en mond; 
En, waar men ooit de wildste volken vond, 
Zal God ontvangen 
Aanbidding, eer en dankb're lofgezangen. 
Want Hij regeert, 
En zal Zijn almacht tonen; 
Hij heerst, zover de blindste heid'nen wonen, 
Tot Hem bekeerd. 
 

Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid, 
om 't nakroost, dat den HEER wordt toebereid, 
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid 
en grote daden. 
 
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 56 vers 5 en 6 

Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot 
 

Zegen 


