
Orde van dienst voor zondag 23 januari 2022 om 09.30 uur in de Hervormde 

Gemeente te Meerkerk 

Voorganger: Ds. G. van Meijeren 

 

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 100 vers 1 en 2 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 

Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 

 

De HEER is God; erkent, dat Hij 

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 

Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 

Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

 

Tien Geboden 

 

Zingen: Weerklank lied 455 vers 1 en 4 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 



Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Schriftlezing: Marcus 2:1-5 & Marcus 10:13-16 

 

Zingen: Psalm 36 vers 2 

Uw goedheid, HEER, is hemelhoog; 

Uw waarheid tot den wolkenboog; 

Uw recht is als Gods bergen; 

Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 

En zegent mens en beest, en doet 

Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. 

Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 

Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 

Hier wordt de rust geschonken; 

Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; 

Een volle beek van wellust maakt 

Hier elk in liefde dronken. 

 

Preek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zingen: Weerklank lied 555 vers 1 en 2 

Laat de kind’ren tot Mij komen, 

alle, alle kind’ren. 

Laat de kind’ren tot Mij komen, 

niemand mag ze hind’ren. 

Want de poorten van mijn rijk 

staan voor kind’ren open. 

Laat ze allen, groot en klein, 

bij Mij binnen lopen. 

 

Laat de mensen tot Mij komen 

over alle wegen. 

Laat de mensen tot Mij komen, 

hou ze toch niet tegen! 

Want de poorten van mijn rijk 

gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk 

bij Mij binnen lopen. 

 

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 146 vers 5 en 8 

't Is de HEER, die 't recht der armen, 

Der verdrukten gelden doet; 

Die, uit liefderijk erbarmen, 

Hongerigen mild'lijk voedt; 

Die gevang'nen vrijheid schenkt, 

En aan hun ellende denkt. 

 

 

 



't Is de HEER van alle heren, 

Sions God, geducht in macht, 

Die voor eeuwig zal regeren 

Van geslachte tot geslacht. 

Sion, zing uw God ter eer! 

Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 

 

Zegen 


