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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
September 1990  nm 
Schriftlezing, Jesaja 45: 1-8 
Tekst Jesaja 45: 7 | Ik bewerk de duisternis 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 72: 1 en 2 

1 Geef, Heer', den Koning Uwe rechten, 
En Uw gerechtigheid 
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten, 
Te richten met beleid. 
Dan zal Hij al Uw volk beheren, 
Rechtvaardig, wijs en zacht; 
En Uw ellendigen regeren; 
Hun recht doen op hun klacht. 
 
2 De bergen zullen vrede dragen, 
De heuvels heilig recht; 
Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
Het heil, hun toegezegd. 
't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
Door Zijnen arm gerukt 
Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
Verbrijzlen, wie verdrukt. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 86: 6 

6 Leer mij naar Uw wil te handlen, 
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen; 
Neig mijn hart, en voeg het saam, 
Tot de vrees van Uwen Naam. 
Heer', mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw Naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 

 
Schriftlezing Jesaja 45: 1-8 

1 Alzo zegt de HEERE tot Zijn gezalfde, tot Cores, wiens rechterhand Ik vat, om de volken 
voor zijn aangezicht neder te werpen; en Ik zal de lendenen der koningen ontbinden, om 
voor zijn aangezicht de deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden: 
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2 Ik zal voor uw aangezicht gaan, en Ik zal de kromme wegen recht maken; de koperen 
deuren zal Ik verbreken, en de ijzeren grendelen zal Ik in stukken slaan. 
3 En Ik zal u geven de schatten, die in de duisternissen zijn, en de verborgene rijkdommen; 
opdat gij moogt weten, dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël; 
4 Om Jakobs, Mijns knechts wil, en Israëls, Mijns uitverkorenen; ja, Ik riep u bij uw naam, Ik 
noemde u toe, hoewel gij Mij niet kendet. 
5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij 
Mij niet kent. 
6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets 
is, Ik ben de HEERE, en niemand meer. 
7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de 
HEERE, doe al deze dingen. 
8 Drupt, gij hemelen! van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid; en de 
aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwasse, en gerechtigheid te zamen uitspruiten; Ik, de 
HEERE, heb ze geschapen. 

 
Gebed  
 
Afkondigingen inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Psalm 25: 2, 5 en 7 

2 Heer', ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJvrig mij Uw wet betrachten. 
Want Gij zijt mijn heil, o Heer', 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
5 Loutre goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des Heeren paan 
Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan, 
Wil mij, Uwen Naam ter eer, 
Al mijn euveldaan vergeven! 
Ik heb tegen U, o Heer', 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

 
7 Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont. 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreeverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet, 
Voeren uit der bozen netten. 
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Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
 
Zingen Gezang 116: 3 

3 Halleluja, 't loflied rijze 
Hem, die onze banden slaakt! 
Hem, die ons zijn naam ten prijze 
koningen en priesters maakt; 
die ons opkweekt onder lijden, 
en ons door zijn Geest bestuurd, 
door zijn kruisdood aangevuurd, 
waken, bidden leert en strijden: 
Hem zij heerlijkheid en macht, 
eeuwig, eeuwig toegebracht! 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


