
Orde van dienst voor zondag 11 april 2021 om 9.30 uur in de Hervormde Gemeente 

te Meerkerk 

Voorganger: Ds. C. Mijderwijk 

 

Voorzang: Psalm 113 vers 1 

Gij 's HEEREN knechten, looft den HEER; 
Looft Zijnen naam, verbreidt Zijn eer; 
De naam des HEEREN zij geprezen; 
Zijn roem zij door 't heelal verbreid, 
Van nu tot in all' eeuwigheid; 
Men loov' 't aanbidd'lijk Opperwezen. 
 
Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Weerklank Psalm 30 vers 6 

Hoor, HERE, let op mijn gebed, 
wees mij een helper die mij redt. 
Ik zoek uw aangezicht, o Heer, 
schenk mij uw trouw en liefde weer. 
Toon mij uw gunst en wees weldadig, 
kom mij te hulp, hoor mij genadig. 
 
Lezing van de wet 
 

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. 
 
Gebed om de Heilige Geest 

 
Schriftlezing Lukas 24 vers 36 t/m 43 en Johannes 20 vers 24 t/m 49 

 



 
 
Zingen: Psalm 56 vers 4 

Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard; 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
Niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, 
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven; 
Niets maakt mijn ziel vervaard. 
 
 
Preek “littekens die spreken!” 

 
We luisteren naar lied “Omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen” 
 
Zingen: Psalm 56 vers 5 en 6 
 
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
 
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot'; 
Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 
Gij hebt mijn smart verdreven; 
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven; 
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven; 
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven; 
Zo word' Zijn lof vergroot 
 
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: Weerklank lied 357 vers 1 en 2 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar, 
aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 
Wil u daaraan geven, 
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Zegen 

 

 


