
Orde van dienst voor zondag 23 januari 2022 om 18.30 uur in de Hervormde 

Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. E. van der Poel 

 

Voorzang: Weerklank lied 607 vers 1 

God, die alles maakte, 

de lucht en ’t zonlicht blij, 

de hemel, zee en aarde, 

zorgt ook voor mij. 

 

Stil Gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 75 vers 1 en 4 

U alleen, U loven wij; 

Ja wij loven U, o HEER; 

Want Uw naam, zo rijk van eer, 

Is tot onze vreugd nabij; 

Dies vertelt men in ons land, 

Al de wond'ren Uwer hand. 

 

Geen geval, geen zorg, geen list, 

Oost, noch west, noch zandwoestijn, 

Doet ons meer of minder zijn: 

God is rechter, die 't beslist; 

Die, als aller Oppervoogd, 

Deez' vernedert, dien verhoogt. 

 

Tien Geboden 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen: Weerklank lied 441 vers 2 

Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 

als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, 

het donker is, 

leid mij dan op uw weg, 

de weg die eeuwig is. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Mattheüs 6:33-7:14 

 

Zingen: Weerklank Psalm 139 vers 14 

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op de weg ten leven. 

 

Preek: ‘’Voor ’t Oordeel’’ 

 

Zingen: Weerklank lied 282 vers 1 en 3 

Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 

in ieder mens die luistert naar uw woord; 

rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 

het keert niet onvervuld terug. 

 

De stem van liefde die in stilte spreekt; 

een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 

De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 

diep in mijn hart uw woorden schrijft. 

 

Dankgebed 

 



Collecten 

MeerKERK app 

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 evangelisatiewerk. 

 

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 


