
Orde van dienst voor zondag 11 april 2021 om 18.30 uur in de Hervormde 

Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. C.J. Barth 

 

Voorzang: Psalm 113 vers 2 

Van waar de zon in 't oosten straalt, 
Tot waar z' in 't westen nederdaalt, 
Zij 's HEEREN name lof gegeven. 
De HEER is boven 't heidendom; 
Zijn heerlijkheid, bekend alom, 
Is boven zon en maan verheven. 
 

 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 116 vers 1 en 3 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 
Geloofsbelijdenis 

 

Zingen: Psalm 116 vers 10 

Ik zal Uw naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
 

Gebed om de Heilige Geest 

 
Schriftlezing Johannes 21 vers 9 t/m 19 



Zingen: Psalm 119 vers 83 en 84 
 
Wat vreê heeft elk, die Uwe wet bemint! 
Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. 
Ik, HEER, die al mijn blijdschap in U vind, 
Hoop op Uw heil met al Uw gunstgenoten; 
'k Doe Uw geboôn oprecht en welgezind; 
Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. 
 
Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis; 
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen. 
Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, 
Door zijnen smaak, èn hart èn zinnen strelen. 
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is; 
'k Wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen. 
 
 
Preek 

 

Zingen: Psalm 73 vers 12 

'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 
U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 
Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 
En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 
 
 
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 de zendingscollecte van de IZB. 



 
Slotzang: Psalm 32 vers 1 en 4 
 
Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven; 
Die van de straf voor eeuwig is ontheven; 
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, 
Voor 't heilig oog des HEEREN is bedekt. 
Welzalig is de mens, wien 't mag gebeuren, 
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, 
En die in't vroom en ongeveinsd gemoed, 
Geen snood bedrog, maar blank' oprechtheid voedt. 
 
Gij zijt mij, HEER, ter schuilplaats in gevaren; 
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren; 
G' Omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt, 
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. 
Mijn leer zal u, o mens, naar't recht doen hand'len, 
En wijzen u den weg dien gij zult wand'len; 
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, 
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 
 
Zegen 

 

 


