
Liturgie  
voor de gezamenlijke avonddienst op zondagavond 28 februari 2021, aanvang 

19.00 uur, vanuit de Hervormde Kerk. 
 
Voorganger:  Ds. G. de Goeijen 
Ouderling van dienst: Miny Bosscher 
Organist:   Bram Jaspers 

 
Orgelspel 
 
Welkom en afkondigingen 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Lied: Psalm 99: 1, 2, 3 en 8  
Lezen: 1. God is Koning, Hij 

sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. 
Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond 
op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, 
beef voor zijn vermogen. 

 
Orgel: 2. God, die recht gebood, 

is in Sion groot; 
van zijn troon belacht 
Hij der volken macht. 
Hoog en zeer geducht, 
heilig en doorlucht 
is uw naam, o Here; 
laten zij die eren! 

 
Lezen: 3. Niet op bruut geweld 

hebt G' uw macht gesteld. 
Gij o Koning, zegt; 
Ik bemin het recht. 
Onder uw beleid 
heerst gerechtigheid; 
uw verbond heeft leven 



aan uw volk gegeven. 
 
Orgel: 8. Maakt Hem nu tezaam 

groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, 
Hij is onze Heer, 
die met macht gekroond 
op de Sion troont. 
Houdt Hem hoog in ere! 
Heilig is de Here. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen: Romeinen 13: 1-7 en 1Tim. 2:1-6    (NBG ‘51) 
Romeinen 13: 1-7 
1Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. 
Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God 
gesteld. 2Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, 
en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. 3Want, als iemand goed 
handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, 
als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doe het 
goede, en gij zult lof van haar ontvangen. 4Zij staat immers in dienst van God, u 
ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het 
zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als toornende 
wreekster voor hem, die kwaad bedrijft. 5Daarom is het nodig zich te 
onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens 
wil. 6Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, 
die juist op dit punt voortdurend letten. 7Betaalt aan allen het verschuldigde, 
belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon 
aan wie eer toekomt. 
 
1Timoteüs 2:1-6   
1Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en 
dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2voor koningen en alle 
hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle 
godsvrucht en waardigheid. 3Dit is goed en aangenaam voor God, onze 
Heiland, 4die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der 
waarheid komen. 5Want er is één God en ook één middelaar tussen God en 
mensen, de mens Christus Jezus, 6die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor 
allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.  



Lezing artikel 36 NGB  
 
De taak van de overheid 
Wij geloven dat onze goede God om de verdorvenheid van het menselijk 
geslacht geboden heeft, dat er koningen, vorsten en overheden zullen zijn. Hij 
wil namelijk dat de wereld geregeerd wordt door wetten en staatsregelingen, 
zodat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede 
orde onder hen toegaat. Hiertoe heeft Hij de overheid het zwaard in handen 
gegeven tot bestraffing van de slechte en bescherming van de goedemensen 
(Rom.13 : 4). Haar taak is niet alleen zorg te dragen voor de openbare orde en 
daarover te waken, maar ook de heilige dienst van de kerk te beschermen *, en 
te bevorderen dat het koninkrijk van Jezus Christus komt en het Woord van het 
evangelie overal gepredikt wordt, zodat God door ieder geëerd en gediend 
wordt, zoals Hij in zijn Woord gebiedt.  
Verder is ieder, welke positie hij ook heeft, verplicht zich aan de overheid te 
onderwerpen, belasting te betalen, haar eer en eerbied te bewijzen, haar 
gehoorzaam te zijn in alles wat niet in strijd is met Gods Woord, en voor haar te 
bidden dat de Here haar bestuurt op al haar wegen, zodat wij een stil en rustig 
leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid (1 Tim.2 :1 en 2). Op dit 
punt wijzen wij de wederdopers en andere oproerige mensen af en in het 
algemeen allen die overheid en gezag verwerpen, de rechtsorde omver willen 
werpen door het invoeren van gemeenschap van goederen, en die de goede 
zeden die God onder de mensen heeft ingesteld, verstoren. 
(* De generale Synode van Utrecht 1905 van de Gereformeerde Kerken 
verwijderde op deze plaats de volgende woorden: "om te weren en uit te 
roeien alle afgoderij en valschen godsdienst, om het rijk van den antichrist te 
gronde te werpen".) 
 
Lied: NLB 994: 1, 3 en 4 ‘Voor hen die ons regeren’   
1. Voor hen die ons regeren, 
de hoofden van het land, 
bidden wij God de Here 
om ootmoed en verstand, 
dat zij bewaren hecht en recht 
al de getuigenissen, 
die ons zijn aangezegd. 
 
3. Wij bidden ook om vrede, 
de aftocht van geweld: 
Heer, dat wij niet vergeten, 



hoe Gij de namen telt, 
bewaar het land voor overmoed 
en voor het blinde razen, 
de stemmen van het bloed. 
 
4. O God, Gij moet regeren 
tegen het onverstand: 
wij dienen vele heren 
tot schade van het land. 
Gij zijt genade, uw bevel 
doet leven en vergeven, 
o God van Israël! 
 
Verkondiging 
 
Lied: Psalm 72: 1 en 4 
Orgel: 1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuv'len top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 

 
Lezen: 4. Hij zal de redder zijn der armen, 

hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewon, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 

Dank- en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Geloofsbelijdenis 
 



Lied: Gezang 411: 6      
6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
 

 

 


