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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
Juni 1989 nm 
Schriftlezingen, | Genesis 7: 17-24 | Psalmen 150 | Psalmen 1: 1 en 2 
Tekst Psalmen 150: 6 en Psalmen 1: 2 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 1: 1 en 2 

1 Welzalig hij, die in der bozen raad,  
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars staat,  
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,  
Die roekeloos met God en godsdienst spotten;  
Maar 's Heeren wet blijmoedig dag en nacht  
Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. 
 
2 Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,  
In vetten grond geplant bij enen stroom,  
Die op zijn tijd met vruchten is beladen,  
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen.  
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed.  
Het gaat hem wel, 't gelukt hem wat hij doet. 

 
Geloofsbelijdenis  

Na de geloofsbelijdenis is gezongen  

 
Zingen Psalm 40: 4 

4 Brandofferen, noch offer voor de schuld,  
Voldeden aan Uw eis, noch eer.  
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o Heer';  
De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld,  
Mijn ziel, U opgedragen, Wil U alleen behagen.  
Mijn liefd' en ijver brandt; Ik draag Uw heilge wet,  
Die Gij den stervling zet, In 't binnenst' ingewand." 

 
Schriftlezingen uit de SV: 
 
1e Schriftlezing Genesis 7: 17-24 

17  En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven 
de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. 18 En de wateren namen de overhand, en 
vermeerderden zeer op de aarde; en de ark ging op de wateren. 19 En de wateren namen 
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gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel 
zijn, bedekt werden. schilderij van Johann Heinrich Schönfeld: De zondvloed » meer 20 
Vijftien ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt. 21 En 
alle vlees, dat zich op de aarde roerde, gaf den geest, van het gevogelte, en van het vee, en 
van het wild gedierte, en van al het kruipend gedierte, dat op de aarde kroop, en alle mens. 
22 Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge 
was, is gestorven. 23 Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op den aardbodem was, van 
den mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels, en zij 
werden verdelgd van de aarde; doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark 
was. 24 En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en vijftig dagen. 

 
2e Schriftlezing Psalmen 150:  

1 Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte! 2 Looft 
Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid! 3 
Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp! 4 Looft Hem met 
de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel! 5 Looft Hem met hel klinkende 
cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid! 6 Alles, wat adem heeft, love den 
HEERE! Hallelujah! 
 

3e Schriftlezing Psalmen 1: 1-2  
1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staat op den 
weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; 2 Maar zijn lust is in des HEEREN 
wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht. 

 
Gebed  
 
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, 
en brengt de dolenden tezaam, 
reikt alle zwervers uwe handen, 
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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 33: 11 

11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriendlijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


