
Orde van dienst voor zondag 26 september 2021 om 09.30 uur in de 

Hervormde Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. E. van der Poel 

 

Voorzang: Weerklank Psalm 75 vers 1 

U alleen, U loven wij, 

ja, wij loven U, o Heer. 

Wij verkondigen uw eer, 

want uw naam is ons nabij. 

Daarom roemt het hele land 

al de wondren van uw hand. 

 

Stil Gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 84 vers 1 en 5 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER, der legerscharen God, 

Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 

Hoe branden mijn genegenheên, 

Om 's HEEREN voorhof in te treên! 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

En aan mijn ziel het leven geeft. 

 

O God, die ons ten schilde zijt, 

En ons voor alle ramp bevrijdt, 

Aanschouw toch Uw gezalfde Koning. 

Eén dag is in Uw huis mij meer 

Dan duizend, waar ik U ontbeer; 

'k Waar liever in mijns Bondsgods woning 

Een dorpelwachter, dan gewend 

Aan d' ijdle vreugd' in 's bozen tent. 

 

Eerste deel van het formulier 

 



Zingen: Psalm 65 vers 2 en 3 

Een stroom van ongerechtigheden 

Had d' overhand op mij; 

Maar ons weerspannig overtreden 

Verzoent en zuivert Gij. 

Welzalig, dien Gij hebt verkoren, 

Dien G' uit al 't aards gedruis 

Doet naad'ren, en Uw heilstem horen, 

Ja, wonen in Uw huis. 

 

Daar zal ons 't goede van Uw woning 

Verzaden, reis op reis, 

En 't heilig deel, o grote Koning, 

Van Uw geducht paleis. 

Gij, Gij zult vreselijke dingen 

Ons, in gerechtigheid, 

Doen horen, en ons blij doen zingen 

Van 't heil, voor ons bereid. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing:  

 Genesis 25:19-34 

 Mattheüs 2:16-18 

 Mattheüs 5:38-48 

 Hebreeën: 12:14-17 

 

Zingen: Psalm 145 vers 5 en 6 

Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwigheid; 

Uw koninkrijk is eind'loos uitgebreid. 

Gij ondersteunt hem, die voor 't onheil zwicht: 

Wie nederstort, wordt door U opgericht. 

't Ziet al op U; 't blijft alles op U wachten; 

Gij sterkt door spijs, te rechter tijd, hun krachten; 

G' ontsluit Uw hand, ontfermend en weldadig, 

Opdat Uw gunst, al wat er leeft, verzadig'. 

 



De HEER is recht in al Zijn weg en werk; 

Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. 

Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht; 

Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht; 

Dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden, 

Zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden; 

Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen; 

Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. 

 

Preek: ‘’Als hadden komt, wat heb je dan?’’ 

 

Zingen: Weerklank lied 455 vers 2 en 3 

Maak ons volbrengers van dat woord, 

getuigen van uw vrede, 

dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

wie afdwaalt met ons mede. 

Laat ons getrouw de weg begaan 

tot allen die ons verre staan 

en laat ons zonder vrezen 

de minste willen wezen. 

 

Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 

 

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: Psalm 17 vers 3 en 8 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 

Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 

Wil mij voor struikelen bevrijden, 

En ga mij met Uw heillicht voor. 

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 

Omdat G', o God, mij altoos redt, 

Ai, luister dan naar mijn gebed, 

En neig Uw oren tot mijn klachten. 

 

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!) 

Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, 

U in gerechtigheid aanschouwen, 

Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld. 

 

Zegen 


