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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
Augustus 1991 nm 
Schriftlezingen, Mattheüs 19: 16-27 
Tekst Mattheüs 19: 21 | De rijke jongeling, … zo gij wilt volmaakt zijn 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Zingen Psalm 98: 1 

1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE, 
Dien groten God, die wond'ren deed; 
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere, 
Zijn heilig' arm wrocht heil na leed. 
Dat heil heeft God nu doen verkonden; 
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid, 
Zo vlekkeloos en ongeschonden, 
Voor 't heidendom ten toon gespreid. 

 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 98: 2 

2 Hij heeft gedacht aan Zijn genade, 
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt; 
Dit slaan al 's aardrijks einden gade, 
Nu onze God Zijn heil ons schenkt. 
Juich dan den HEER met blijde galmen, 
Gij ganse wereld, juich van vreugd; 
Zing vrolijk in verheven psalmen 
Het heil, dat d' aard' in 't rond verheugt. 

 
Geloofsbelijdenis  
 
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 heil'ge wet, 
Die Gij den sterv'ling zet, 
In 't binnenst' ingewand." 

 
Schriftlezingen Mattheüs 19: 16-27 hier in de SV geplaatst 
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16 En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, 
opdat ik het eeuwige leven hebbe? 
17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. 
Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. 
18 Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doden; gij zult geen overspel 
doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; 
19 Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. 
20 De jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; 
wat ontbreekt mij nog? 
21 Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het 
den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij. 
22 Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen. 
23 En Jezus zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het 
Koninkrijk der hemelen zal ingaan. 
24 En wederom zeg Ik u: Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan 
dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods. 
25 Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig 
worden? 
26 En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn 
alle dingen mogelijk. 

 
Gebed  
 
Afkondigingen inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Gezang 153 

1 God enkel licht, 
voor wiens gezicht 
niets zuiver wordt bevonden, 
ziet ons bevlekt, 
met schuld bedekt, 
misvormd door duizend zonden. 
 
2 Der sterren pracht 
is bij Hem nacht, 
hoe hel zij schitt'ren mogen, 
en wij, belaan 
met euveldaan, 
wat zijn wij in zijn ogen? 
 
3 Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 
 
4 Ja, amen, ja, 
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op Golgotha 
stierf Hij voor onze zonden, 
en door zijn bloed 
wordt ons gemoed 
gereinigd van de zonden. 
 
5 Wil, U ter eer, 
steeds meer en meer 
't geloof in ons versterken, 
dan zullen wij, 
gereed en blij, 
uit liefde 't goede werken. 

 
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 


