
Orde van dienst voor zondag 20 juni 2021 om 09.30 uur in de Hervormde 

Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. A. Naijen 

 

Voorzang: Weerklank lied 594 vers 1 

Ken je Gods gebod: woorden één tot tien? 

God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien. 

Al die woorden zijn er ook voor jou en mij; 

leven zoals God wil, dat maakt je vrij. 

 

Stil Gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 138 vers 1 en 2 

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 

Vermelden, HEER, 

U dank bewijzen; 

'k Zal U in 't midden van de goôn, 

Op hogen toon, 

Met psalmen prijzen; 

Ik zal mij buigen, op Uw eis, 

Naar Uw paleis, 

Het hof der ho - ven, 

En, om Uw gunst en waarheid saâm, 

Uw groten naam 

Eerbiedig loven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Door al Uw deugden aangespoord, 

Hebt Gij Uw woord 

En trouw verheven. 

Gij hebt mijn ziel, op haar gebed, 

Verhoord, gered, 

Haar kracht gegeven. 

Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER, 

Uw lof en eer 

Alom doen ho - ren; 

Wanneer de rede van Uw mond, 

Op 't wereldrond, 

Hun klinkt in d' oren. 

 

Tien Geboden 

 

Zingen: Weerklank 485 vers 1, 3 en 5 

God enkel licht, 

wiens aangezicht 

zo blinkend is van luister, 

ziet ons onrein, 

ziet hoe wij zijn 

vervallen aan het duister. 

 

Heer, waar dan heen? 

Tot U alleen! 

Gij zult ons niet verstoten. 

Uw eigen Zoon 

heeft tot uw troon 

de weg ons weer ontsloten. 

 

God onze Heer, 

wil tot uw eer 

ons klein geloof versterken. 

Dan zullen wij 

Hem, waarlijk vrij, 

volgen in goede werken. 

 



Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Romeinen 5:1-11 

 

Zingen: Psalm 62 vers 1 en 4 

Mijn ziel is immers stil tot God; 

Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 

Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 

Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 

Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 

Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 

 

Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 

Stel u gerust, zwijg Gode stil; 

Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 

Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 

Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 

Ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 

 

Preek: ‘’Romeinen 5:1-2’’ 

 

Zingen: Psalm 89 vers 1 en 7 

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 

Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 

Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 

Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 

Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 

Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 

 

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 

Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 

Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 

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: Psalm 124 vers 1 en 4 

Dat Israël nu zegge, blij van geest: 

Indien de HEER, die bij ons is geweest, 

Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan, 

Toen 's vijands heir en aanval werd gevreesd, 

Niet had gered, wij waren lang vergaan. 

 

W' ontkwamen haast des vogelvangers net, 

Den lozen strik, tot ons bederf gezet; 

De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. 

De HEER is ons tot hulp op ons gebed; 

Die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 

 

Zegen 


