
Liturgie voor de dienst op                  7 februari 2021 in de Koepelkerk   
Thema: Maak je geen zorgen, God zal  …. 
Voorganger:  Ds. Gerrold Olde 
Ouderl.v.dienst: Mw. A. Daling 
Organist : Klaas van der Kolk 
Gebeden:   Dinanda  v.d. Berg- Pluimers 
Lector:   Tini Trip 
 
 
 
Orgelspel                        
 
Welkom/ mededelingen ouderling van dienst 
  
Zingen: Psalm/ NLB  46: 1 en 2                    
1 God is een toevlucht te allen tijde, 
die ons uit nacht en dood bevrijdde. 
Al zou de aarde ondergaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
Al staat geen berg meer vast, al dreigen 
de zeeën overhand te krijgen, 
laat schuimend al hun golven slaan, 
wij zien het zonder vrezen aan. 
 

2 De Godsstad ligt aan blanke stromen. 
God staat haar bij, de dag zal komen. 
Hij woont in haar, zij wankelt niet, 
zij kroont zijn heilig rijksgebied. 
Al hebben volken zich verheven, 
Hij roept en doet de aarde beven. 
Hij is met ons, Hij wendt ons lot. 
Een vaste burcht is onze God. 

Stil gebed, aanvangswoord en groet 
 
Uit de gemeente – mededelingen 
 
Gebed: 
 
Zingen: Evangelisch lied 166: 1 en 2    
1 Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen, 
laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden, 
stralende zon, 
van onze liefde de bron, 
de toekomst ligt in uw handen. 
 
2 Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen, 
uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen; 
Gij houdt de wacht, 
en ook al dreigt soms de nacht, 
reeds glanst het licht van de morgen. 
 
 
 



Lezen van het grote gebod: Matteus 22: 36- 40 
36‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw 
God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het 
grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als 
uzelf. 40Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten 
staat.’ 
 
Kinderlied: Kom aan boord  
https://www.youtube.com/watch?v=XeDHM7ccnTk 
 
Lezing   Psalm 91: 1- 10  en Romeinen 10: 8- 13 
 
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de 
Ontzagwekkende, 2zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u 
vertrouw ik.’ 3Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke 
pest, 4hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een veilig schild. 5De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook 
de pijl niet die overdag op je afvliegt, 6noch de pest die rondwaart in het donker, noch 
de plaag die toeslaat midden op de dag. 7Al vallen er duizend aan je linkerzijde en 
tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. 8Open je ogen en zie hoe wie 
kwaad doen worden gestraft. 9U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de 
Allerhoogste, 10zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. 
Maar vervolgens zegt Mozes: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ – en 
dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. 9Als uw 
mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft 
opgewekt, zult u worden gered. 10Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden 
verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 11Want de Schrift zegt: ‘Wie in 
hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12En er is geen onderscheid tussen Joden en 
andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen 
die hem aanroepen, 13want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal 
worden gered.’ 
 
We luisteren naar SELA:  Mijn toevlucht, Psalm 91       https://youtu.be/BdDBLbsykTA   
 
Verkondiging 
 
Orgelspel, gevolgd door  NLB/ Psalm 91: 1 en 2 
1 Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 

2 God redt uw ziel van nood en dood, 
Hij heeft u aangenomen: 
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen. 
De Heer zal over uw bestaan 
zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide. 

https://www.youtube.com/watch?v=XeDHM7ccnTk
https://youtu.be/BdDBLbsykTA


 
Dank- en voorbeden   
 
Zingen:   NLB 416: 1- 4   
1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen 
 met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
 tot wij weer elkaar ontmoeten, 
 in zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Uitzending en zegen  
 


