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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
22 November 1992 nm | Laatste zondag van het kerkelijkjaar  
In deze dienst gedacht aan 45 jarig ambtsjubileum 
Schriftlezingen, Mattheüs 6: 31-34 | Lukas 17: 20-22 
Tekst Mattheüs 6: 33 
 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 84: 1 

1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 
O Heer' der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen. 
Hoe branden mijn genegenheen, 
Om 's Heeren voorhof in te treen! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 62: 1 en 4 

1 Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot. 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen; 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek; 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. 
Ik zal geen grote wankling vrezen. 
 
4 Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
Stel u gerust, zwijg Gode stil. 
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
Ik zal noch wanklen, noch bezwijken. 

 
 Geloofsbelijdenis  
 
Zingen Psalm 87: 4 en 5 

4 God zal hen zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijft, 
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En doen den naam van Sions kindren dragen. 
 
5 Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen; 
Dan zullen daar de blijde zangers staan, 
De speellien op de harp en cimbel slaan, 
En binnen u al mijn fonteinen wezen. 

 
Schriftlezingen  
 
1e lezing Mattheüs 6: 31-34 

31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of 
waarmede zullen wij ons kleden? 
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze 
dingen behoeft. 
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 
toegeworpen worden. 
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke 
dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. 

 
2e lezing Lukas 17: 20en21 

20 En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij 
hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat.  
21 En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen 
ulieden. 

 
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. 
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3 O trekt dan uit door alle landen, 
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 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 
 
I.v.m. 45 jarig ambtsjubileum is Psalm 134: 3 toegezongen 

3 Dat 's Heeren zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren Heer'! 

 
Orgelspel 


