
Orde van dienst voor zondag 1 augustus 2021 om 09.30 uur in de 

Hervormde Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Prop. S Stuij  

 

Voorzang: Psalm 95 vers 4 

Want Hij is onze God, en wij 

Zijn 't volk van Zijne heerschappij, 

De schapen, die Zijn hand wil weiden; 

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, 

Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; 

Verhardt u niet, maar laat u leiden. 

 

Stil Gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 113 vers 3 en 4 

Wie is gelijk aan onzen HEER? 

Aan God, die, tot Zijn eeuwig' eer, 

Zijn troon gevest heeft in den hemel? 

Die, daar Hij 't wereldrond gebiedt, 

Van Zijnen hogen zetel ziet 

Op 't laag en nietig aards gewemel? 

 

Wie is aan onzen God gelijk? 

Die armen opricht uit het slijk; 

Nooddruftigen, van elk verstoten, 

Goedgunstig opheft uit het stof, 

En hen, verrijkt met eer en lof, 

Naast prinsen plaatst en wereldgroten? 

 

Tien Geboden 

 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 79 vers 4 

Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven; 

Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven; 

Waak op, o God, en wil van verder lijden 

Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden. 

Help ons, barmhartig HEER, 

Uw groten naam ter eer; 

Uw trouw koom' ons te stade; 

Verzoen de zware schuld, 

Die ons met schrik vervult; 

Bewijs ons eens genade! 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Exodus 31:18-32:14 

 

Zingen: Psalm 106 vers 11, 12 en 13 

Zij maakten zich, den HEER ten spot, 

Een kalf bij Horeb tot een god, 

Waarvoor zij zich eerbiedig bogen; 

Een os, die gras eet op het veld, 

Een beeld, o gruwel in Gods ogen, 

Werd toen aan Hem gelijk gesteld. 

 

Hun hart vergat den Opperheer, 

Hun dierb'ren Heiland, die weleer 

Hen redde van d' Egyptenaren; 

Die wondren deed in 't land van Cham, 

Zich vrees'lijk maakt' in 't ruim der baren, 

En Faro 't levenslicht benam. 

 

Toen dreigde God hen met den dood; 

En nimmer waren z' in dien nood 

Zijn hooggeduchte wraak ontweken, 

Zo Mozes, Zijn verkoren held, 

Zich niet bij God, met ernstig smeken, 

Voor hen had in de bres gesteld. 



Preek 

 

Zingen: Psalm 25 vers 3 

Denk aan't vaderlijk meêdogen, 

HEER, waarop ik biddend pleit; 

Milde handen, vriend'lijk' ogen, 

Zijn bij U van eeuwigheid. 

Sla de zonden nimmer ga, 

Die mijn jonkheid heeft bedreven; 

Denk aan mij toch in genâ, 

Om Uw goedheid eer te geven. 

 

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 onderhoud van de gebouwen. 

 

Slotzang: Psalm 103 vers 4  

Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, 

Aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, 

Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid. 

Barmhartig is de HEER en zeer genadig; 

Schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; 

De HEER is groot van goedertierenheid. 

 

Zegen 


