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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
13 september 1987 nm 
Schriftlezingen, | Genesis 14: 18-20 | Hebreeën 6: 19 – 7: 3 
Tekst Hebreeën 6: 19-20, Melchizedek de Hogepriester 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 110: 1, 2, 3 en 4 

1 Dus heeft de Heer' tot mijnen Heer' gesproken: 
"Zit op den troon ter rechterhand naast Mij, 
Tot Ik de macht Uws vijands hebb' verbroken, 
En u zijn nek tot ene voetbank zij." 
 
2 Uit Sion zal de Heer' Uw schepter zenden, 
Den schepter van Uw oppermogendheid, 
En zeggen: "Heers tot 's werelds uiterst' enden, 
Zover de macht Uws vijands zich verspreidt." 
 
3 Uw volk zal op Uw heirdag tot het strijden 
Gewillig zijn, in heilig krijgssieraad. 
U zal de dauw van Uwe jeugd verblijden, 
Geboren uit den vroegen dageraad. 
 
4 U heeft de Heer', Wien 't nooit berouwt, gezworen: 
"'k Heb U, Mijn volk tot heil, Mijn Naam ten prijs, 
In Mijnen raad het priesterambt beschoren, 
Dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs." 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 68: 17 

17 Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Schriftlezingen 
 
1e lezing: Genesis 14: 18-20 hier vanuit SV 
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18 En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester 
des allerhoogsten Gods. 
19 En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en 
aarde bezit! 
20 En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij 
gaf hem de tiende van alles. 

 
2e lezing: Hebreeën 6: 19 – 7: 3 hier vanuit SV 

19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het 
binnenste van het voorhangsel; 
20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van 
Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. 
 
1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die 
Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende; 
2 Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt, 
koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een koning 
des vredes; 
3 Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der dagen, noch 
einde des levens hebbende; maar den Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een 
priester in eeuwigheid. 

 
Gebed  
 
Afkondigingen 
 
Inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Gezang 224 

1 Wat ware zonder U het leven, 
waar voerden, Heer, mijn paden heen? 
'k Bleef dan door bange vrees gedreven 
in wijde wereld gans alleen. 
't Was al onzeker, wat ik minde, 
de toekomst werd een afgrond zwart, 
en voor geen droef'nis kon ik vinden 
een tot mijn zorg gebogen hart. 
 
2 Gij toogt als Heiland door de landen, 
als Mensenzoon, vol liefde groot, 
en deed een machtig vuur ontbranden 
in onzer harten donk're nood. 
Nu gaat voor ons de hemel open, 
als ons vererfde vaderland, 
en in geloof en liefd' en hope, 
gevoelen w' ons aan God verwant. 
 
3 O trekt dan uit door alle landen, 
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en brengt de dolenden tezaam, 
reikt alle zwervers uwe handen, 
verenigt ze tot zijne naam. 
De aarde zal de hemel erven, 
daar voor 't geloof het duister zwicht; 
die met ons een geloof verwerven, 
ook zij zijn kind'ren van het licht. 

 
Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 72: 10 

10 Dan zal na zoveel gunstbewijzen, 
't Gezegend heidendom, 
't Geluk van dezen Koning prijzen, 
Die Davids troon beklom. 
Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, 
Bekleed met mogendheen; 
De Heer', in Israel geprezen, 
Doet wondren, Hij alleen. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


