Orde van dienst voor zondag 16 januari december 2022 om 18.30 uur in de
Hervormde Gemeente te Meerkerk
Voorganger: Ds. R. Eisinga
Voorzang: Weerklank lied 431 vers 3
Gaarne laat ik varen alle ijdelheden,
alle aardse vreugd en vrede.
Wil en wens begeeft mij,
ziel en lijf en leven
zij geheel aan U gegeven.
Ja Gij zijt / voor altijd
onze God en Here.
U zij lof en ere.
Stil Gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 118 vers 1
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen: "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"
Geloofsbelijdenis
Zingen: Weerklank Lied 467 vers 5
U zal ik eeuwig eren,
die eeuw’ge goedheid zijt!
Aan U blijft, Heer der heren,
mijn hele hart gewijd.
Ik kan zoveel ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
niets vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 86:1-5 & Mattheüs 20:1-16
Zingen: Psalm 86 vers 3
HEER, door goedheid aangedreven,
Zijt Gij mild in 't schuldvergeven.
Wie U aanroept in den nood,
Vindt Uw gunst oneindig groot.
HEER, neem mijn gebed ter oren;
Wil naar mijne smeking horen;
Merk, naar Uw goedgunstigheên,
Op de stem van mijn gebeên.
Preek: ‘’Gods onmetelijke goedheid’’
Zingen: Weerklank lied 512 vers 3
O God, wat bent U eindloos goed
voor ieder die belijden moet:
het goede, Heer, op al mijn wegen,
heb ik van U alleen gekregen
en wat ik slecht acht, mijn ellend’,
het is, o God, bij U bekend,
ik mag het zeker weten, Heer,
dat U ’t voor mij ten beste keert.
Dankgebed
Collecten
MeerKERK app
1 collecte is bestemd voor de diaconie.
2de collecte is bestemd voor (CvK) het werk in de eigen gemeente.
3de collecte is bestemd voor de bijstand in het pastoraat.
ste

Slotzang: Psalm 68 vers 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Zegen

