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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
19 juli 1992 nm 
Schriftlezing Prediker 3: 9-15 | SV | OB 
Tekst Prediker 3: 11 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 33: 6 

6 Maar d' altoos wijze raad des Heeren, 
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. 
Niets kan Zijn hoog besluit ooit keren, 
't Blijft van geslachte tot geslacht! 
Zalig moet men noemen, 
Die hun Maker roemen 
Als hun Heer' en God. 
't Volk, door Hem tevoren 
Gunstig uitverkoren 
Tot Zijn erv' en lot. 

 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 99: 1 en 8 

1 God, de Heer', regeert. 
Beeft, gij volken eert, 
Eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israel, 
Tussen Cherubs woont 
En Zijn grootheid toont; 
Dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege! 
 
8 Geeft dan eeuwig' eer 
Onzen God en Heer'. 
Klimt op Sion, toont 
Eerbied, waar Hij woont, 
Waar Zijn heiligheid 
Haren glans verspreidt; 
Heilig toch en t' eren 
Is de Heer' der heren. 

 
Geloofsbelijdenis  
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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 
 
Prediker 3: 9-15 

9 Wat voordeel heeft hij, die werkt, van hetgeen hij bearbeidt? 
10 Ik heb gezien de bezigheid, die God den kinderen der mensen gegeven heeft, om 
zichzelven daarmede te bekommeren. 
11 Hij heeft ieder ding schoon gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuwigheid in hun hart 
gelegd, zonder dat een mens het werk, dat God gemaakt heeft, kan uitvinden, van het begin 
tot het einde toe. 
12 Ik heb gemerkt, dat er niets beters voor henlieden is, dan zich te verblijden, en goed te 
doen in zijn leven. 
13 Ja ook, dat ieder mens ete en drinke, en het goede geniete van al zijn arbeid, Dit is een 
gave Gods. 
14 Ik weet, dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, en er is niet toe te doen, 
noch is er af te doen; en God doet dat, opdat men vreze voor Zijn aangezicht. 
15 Hetgeen geweest is, dat is nu, en wat wezen zal, dat is alrede geweest; en God zoekt het 
weggedrevene; 

 
Gebed  
 
Afkondigingen, inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Gezang 131 

1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar w' omvleug'len ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verdrukte hart gelooft! 
Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door d' onfeilb're profetieën 
van zijn vast getuigenis. 
 
2 Aan de eindpaal van de tijden 
ziet ons oog de geest van 't kwaad. 
moe geworsteld en ontwapend, 
tot geen afval meer in staat. 
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Als de Here God in allen, 
en in allen alles is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 

 
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 


