
Orde van dienst voor zondag 26 september 2021 om 18.30 uur in de 

Hervormde Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. E. van Rooijen 

 

Voorzang: Weerklank Psalm 81 vers 1 

Jubel voor de Heer, juich in uw gezangen. 

Jakobs God zij eer. Hij heeft alle macht, 

Hij is onze kracht, Hij moet lof ontvangen. 

 

Stil Gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 123 vers 1 en 2 

Ik hef tot U, die in den hemel zit, 

Mijn ogen op, en bid; 

Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren, 

Om nooddruft te begeren, 

En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen, 

Om hulp of gunst te vragen; 

Zo slaan wij 't oog op onzen HEER, tot Hij 

Ook ons genadig zij. 

 

Geef ons genâ, geef ons genâ, o HEER, 

En red ons tot Uw eer; 

Wij zijn reeds moe van al de schamp're woorden, 

Die wij van smaders hoorden; 

Ons treurig hart is moe van al het spotten, 

En 't honend samenrotten 

Der hovaardij, die need'rigen veracht, 

En weelderig belacht. 

 

Geloofsbelijdenis 

 

 

 

 



Zingen: Psalm 33 vers 5 en 6 

Geen ding geschiedt er ooit gewisser, 

Dan 't hoog bevel van 's HEEREN mond: 

Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er, 

Zijn wil gebiedt, en 't wordt terstond. 

Schoon de heid'nen samen 

List op list beramen, 

God verbreekt hun raad; 

Schoon de mogendheden 

Snood ontwerpen smeden, 

Hij belacht haar haat. 

 

Maar d' altoos wijze raad des HEEREN 

Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht; 

Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren; 

't Blijft van geslachte tot geslacht. 

Zalig moet men noemen, 

Die hun Maker roemen 

Als hun HEER en God; 

't Volk, door Hem tevoren 

Gunstig uitverkoren 

Tot Zijn erv' en lot. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Lukas 17:26-37 

 

Zingen: Psalm 32 vers 4 en 6 

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. 

 



Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, 

Verheugd in God, naar waarde nooit te danken; 

Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd, 

Gij, die oprecht van hart en wandel zijt. 

 

Preek 

 

Zingen: Psalm 85 vers 2 en 3 

Heeft dan, o HEER, Uw gramschap nimmer end? 

Zal z' eindlijk niet eens worden afgewend? 

Of zal Uw toorn ook op ons nakroost woên? 

Zult g' Uit den dood ons niet herleven doen, 

Opdat Uw volk zich weer in U verblij'? 

Dat toch, o HEER, Uw goedheid ons bevrij'; 

Geef ons Uw heil, en red door Uwe hand, 

Uit vrije gunst, het zuchtend vaderland. 

 

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; 

Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft, 

Zijn gunstgenoot, van blijden troost en vreê, 

Mits hij niet weer op 't spoor der dwaasheid treê. 

Voorwaar, Gods heil is reeds nabij 't geslacht, 

Hetwelk Hem vreest en Zijne hulp verwacht; 

Opdat er eer in onzen lande woon' 

En zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'. 

 

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 het plaatselijk kerkenwerk. 

 

 

 

 



Slotzang: Weerklank lied 468 vers 1 en 3 

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 

God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 

naar lijf en ziel herboren zijn. 

 

Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 

tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 

 

Zegen 


