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Voorzang: Weerklank lied 230 vers 1 

De ware kerk des Heren, 

in Hem alleen gegrond, 

geschapen Hem ter ere, 

de bruid van zijn verbond, 

dankt aan zijn dood het leven. 

Hij is haar bruidegom. 

Want God, zo staat geschreven, 

zag naar zijn dienstmaagd om. 

 

Stil Gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 105 vers 1 en 24 

Looft, looft, verheugd, den HEER der heren; 

Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren; 

Doet Zijne glorierijke daân 

Alom den volkeren verstaan, 

En spreekt, met aandacht en ontzag, 

Van Zijne wond'ren dag aan dag. 

 

Die gunst heeft God Zijn volk bewezen, 

Opdat het altoos Hem zou vrezen, 

Zijn wet betrachten, en voortaan 

Volstandig op Zijn wegen gaan. 

Men roem' dan d' Oppermajesteit 

Om zoveel gunst, in eeuwigheid. 

 

Tien Geboden 



 

Zingen: Psalm 119 vers 1 en 17 

Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 

Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten; 

Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet; 

Welzalig die, bij dagen en bij nachten, 

Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 

Van harte zoekt met ingespannen krachten. 

 

Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald; 

Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 

Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 

Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 

Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 

Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 

 

Uitreiking van de Bijbels 

 

Zingen: Weerklank lied 616 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet) 

en een licht op mijn pad.) 2x 

Uw Woord is een lamp, 

uw Woord is een licht, 

uw Woord is een lamp voor mijn voet 

en een licht op mijn pad. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Lukas 22:54-62 en Handelingen 4:1-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zingen: Weerklank Psalm 118 vers 8 en 9 

De steen, die door de tempelbouwers 

verachtlijk was een plaats ontzegd, 

werd tot verbazing der beschouwers 

ten hoeksteen door God zelf gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

door ’s HEREN hand alleen geschied. 

Het is een wonder in onz’ ogen. 

Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 

 

Dit is de dag die God deed rijzen, 

juich nu met ons en wees verblijd. 

O God, geef nu uw gunstbewijzen, 

geef nu het heil door ons verbeid. 

Gezegend zij de grote koning 

die tot ons komt in ’s HEREN naam. 

Wij zeegnen u uit ’s HEREN woning, 

wij zegenen u al tezaam. 

 

Preek: ‘’Als de Weg niet in je straatje past’’ 

 

Zingen: Weerklank lied 441 vers 1 en 2 

Heer, wijs mij uw weg 

en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg 

slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt 

om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol 

en moedig mij weer aan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op uw weg, 

de weg die eeuwig is. 

 

Afscheid Willem Meerkerk 

 

Zingen: Weerklank lied 358 vers 1 en 4 

God zij met u elke dag en nacht. 

Hij, de Schepper van uw leven, 

wil u ook zijn zegen geven. 

God zij met u elke dag en nacht. 

 

God zij met u elke dag en nacht. 

Hij, de Hoorder der gebeden, 

doet u delen in zijn vrede. 

God zij met u elke dag en nacht. 

 

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 147 vers 10 

Hij gaf aan Jacob Zijne wetten, 

Deed Isrel op Zijn woorden letten; 

Hij leerde z' in Zijn wegen wand'len, 

Zo wou Hij met geen volken hand'len; 

Die moesten Zijn getuigenissen 

En Zijn verbondsgeheimen missen. 

Laat dan Gods lof ten hemel rijzen; 

Laat al wat adem heeft Hem prijzen! 

 

Zegen 


