
Orde van dienst voor zondag 21 maart 2021 om 18.30 uur in de Hervormde 

Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. W. A.J. Hagedoorn 

 

Voorzang: Weerklank lied 180 vers 2 

Hoor hoe de vogels zingen 
boven het open graf, 
als eens, in den beginne, 
toen God aan alle dingen 
leven en adem gaf. 
 
 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 95 vers 1 

Komt, laat ons samen Isrels HEER. 
Den rotssteen van ons heil, met eer, 
Met Godgewijden zang ontmoeten; 
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, 
Met een verheven lofgedicht 
En blijde psalmen, juichend groeten. 
 
Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 116 vers 2 

Ik lag gekneld in banden van den dood, 
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 
Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood: 
 
Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing Deuteronomium 32 vers 3 t/m 6 en Marcus 9 vers 14 t/m 29 

 
Zingen: Psalm 95 vers 6 
 
'k Heb aan dit volk, dat Mij vergat, 
Een langen tijd verdriet gehad, 
Ja, veertig jaar hun hoon verdragen, 
En zei: "Dit volk, dat steeds Mij sart, 



Heeft een verdwaasd en dwalend hart; 
't Schept in Mijn wegen geen behagen." 
 
Preek Marcus 9 vers 19 

 

Zingen: Weerklank lied 284 vers 2 

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 
’t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
 
Dankgebed 

 

Collecte 

 
 
1ste collecte is bestemd voor International Justice Mission. 
2de collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.  
3de collecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. 
 
 

 
 



 

Slotzang: Psalm 27 vers 7 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 
 
Zegen 

 

 


