
 

Hervormde Gemeente te Meerkerk 
 

Orde van dienst 

Zondag 3 juli 2022, 18.30 uur 

Voorganger: Ds. H.M. Burggraaf 

 

 

Voorzang: Weerklank lied 230 vers 2 

Door God bijeen vergaderd, 

één volk dat Hem behoort, 

als kind'ren van één Vader; 

één doop, één Geest, één woord. 

Zo offert allerwege 

de kerk U lof en prijs. 

Eén naam is aller zegen, 

één brood is aller spijs. 

 

Stil Gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 146 vers 1 en 3 

Prijs den HEER met blijde galmen; 

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 

'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen 

Vrolijk wijden aan Zijn lof; 

'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 

Hem verhogen in mijn lied. 

 

Zalig hij, die in dit leven 

Jacobs God ter hulpe heeft; 

Hij, die door den nood gedreven, 

Zich tot Hem om troost begeeft; 

Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 

Vestigt op den HEER, zijn God. 

 

Geloofsbelijdenis 



 

Zingen: Psalm 64 vers 10 

't Rechtvaardig volk zal zich verblijden, 

Betrouwend op den HEER alleen; 

D' oprechten zullen, weltevreên, 

Terwijl zij Hem hun harten wijden, 

Zijn naam belijden. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Handelingen 6:1-8 

 

Zingen: Weerklank lied 267 vers 1, 2, 3 en 5 

Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

Neem mijn handen, maak ze sterk, 

trouw en vaardig tot uw werk. 

Maak dat ik mijn voeten zet 

op de wegen van uw wet. 

 

Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn koning, hulde biedt. 

Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 

 

Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw Heil’ge Geest er woon’. 

 

Preek 

 

 

 

 



 

Zingen: Weerklank lied 68 

Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 

leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 

Ons leven mag zich voluit laten lezen, 

herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 

 

Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 

als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 

die ons als dode, levenloze letters 

beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 

 

Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 

dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 

Om mensen zijn ontferming te herhalen 

zijn wij gezonden, deze wereld in. 

 

Dankgebed 

 

Collecten 

MeerKERK app 

1ste collecte is bestemd voor de diaconie. 

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

3de collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen. 

 

Slotzang: Psalm 107 vers 11 

Laat zulken eer bewijzen 

Aan 's HEEREN gunst en macht, 

En al Zijn wond'ren prijzen 

Voor 't menselijk geslacht; 

't Lofoffer word' om strijd 

Hem juichend opgedragen, 

Terwijl zij wijd en zijd 

Van al Zijn werk gewagen. 

 

Zegen 


