
Orde van dienst voor zondag 20 juni 2021 om 18.30 uur in de Hervormde 

Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. P. Vermaat 

 

Voorzang: Weerklank psalm 42 vers 1 

Heer, een hert in dorre streken 

smacht niet sterker naar ’t genot 

van de koele waterbeken 

dan mijn ziel naar U, o God. 

Ja, ik dorst naar God, die leeft, 

God, die gunst en liefde geeft. 

Wanneer zal ik met de zijnen 

voor Gods aangezicht verschijnen? 

 

Stil Gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 116 vers 1 en 3 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

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: 

 

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 

Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 

De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 

En onze God ontfermt zich op ’t gebed. 

 

 

 

 



Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 116 vers 11 

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Handelingen 3:1-10  

 

Zingen: Psalm 17 vers 3 en 4 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 

Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 

Wil mij voor struikelen bevrijden, 

En ga mij met Uw heillicht voor. 

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 

Omdat G', o God, mij altoos redt, 

Ai, luister dan naar mijn gebed, 

En neig Uw oren tot mijn klachten. 

 

Maak Uwe weldaân wonderbaar, 

Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden 

Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden, 

En hen beschermt in 't grootst gevaar. 

Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; 

Uw zorg bewaak' mij van omhoog; 

Bewaar m' als d' appel van het oog; 

Wil mij met Uwe vleuglen dekken. 

 

Preek: ‘’Op de dorsvloer’’ 

 

 

 

 

 



Zingen: Weerklank lied 245 vers 1 

Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

en schrijft in harten het geheim 

van ’s Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus’ wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 

 

Dankgebed 

 

Collecte 

 

 
1ste collecte is bestemd voor stichting MeHoRo. 

2de collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente. 

3de collecte is bestemd voor bijstand in het pastoraat. 

 

Slotzang: Weerklank lied 447 vers 1, 2 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. 

 

Valt de weg ons lang, 

zijn wij klein en bang, 

sterk ons, Heer, om zonder klagen 

achter U ons kruis te dragen. 

Waar Gij voor ons trad, 

is het rechte pad. 



 

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. 

 

Zegen 


