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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
30 januari 1993 nm 
Schriftlezingen, Mattheüs 27: 27-32 en Mattheus 27: 38-44  
Tekst Mattheüs 27: 41-43 
 
Orde van dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Psalm 22: 1 en 2 

1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, 
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', 
En brullend klaag in d' angsten die ik lij'? 
Dus fel geslagen? 
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen. 
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen. 
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen, 
In mijn verdriet. 
 
2 'k Erken nochtans, Gij, Gij zijt heilig, Heer', 
En hebt Uw huis, den zetel Uwer eer. 
Bij Isrel, daar Uw lof klinkt keer op keer, 
In gunst doen bouwen. 
Op U stond vast der vaderen betrouwen: 
Gij zaagt hen aan, Gij hebt, wanneer z' in noden 
Tot U om hulp, vertrouwend, zijn gevloden, 
Hen bijgestaan. 

 
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 Mattheüs 27: 27-32 en Mattheus 27: 38-44  
Hier in de Statenvertaling doch de Graaff leest al vertalende. 

27 Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis, en 
vergaderden over Hem de ganse bende. 
28 En als zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een purperen mantel om; 
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29 En een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op Zijn hoofd, en een 
rietstok in Zijn rechter hand; en vallende op hun knieën voor Hem, bespotten zij Hem, 
zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden! 
30 En op Hem gespogen hebbende, namen zij den rietstok en sloegen op Zijn hoofd. 
schilderij van Gustave Doré: Jezus verlaat het pretorium 
31 En toen zij Hem bespot hadden, deden zij Hem den mantel af, en deden Hem Zijn 
klederen aan, en leidden Hem heen om te kruisigen. 
32 En uitgaande, vonden zij een man van Cyrene, met name Simon; dezen dwongen zij, dat 
hij Zijn kruis droeg. 
 
38 Toen werden met Hem twee moordenaars gekruisigd, een ter rechter-, en een ter linker 
zijde. 
39 En die voorbijgingen, lasterden Hem, schuddende hun hoofden. 
40 En zeggende: Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven. 
Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis. 
41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en ouderlingen, en Farizeën,  
bespottende zeiden: 42 Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien 
Hij de Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven. 
43 Hij heeft op God betrouwd; dat Hij Hem nu verlosse, indien Hij Hem wel wil; want Hij 
heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon. 
 
 

 
Gebed  
 
Afkondigingen inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Gezang 43 

1 Is dat, is dat mijn Koning, 
dat aller vaad'ren wens, 
is dat, is dat zijn kroning? 
Zie, zie, aanschouw de mens! 
Moet Hij dat spotkleed dragen, 
dat riet, die doornenkroon, 
lijdt Hij die spot, die slagen, 
Hij, God, uw eigen Zoon? 
 
2 Ja, ik kost Hem die slagen, 
die smarten en die hoon; 
ik doe dat kleed Hem dragen, 
dat riet, die doornenkroon; 
ik sloeg Hem al die wonden, 
voor mij moet Hij daar staan; 
ik deed door mijne zonden, 
Hem al die jamm'ren aan. 
 
3 O Jezus, man van smarten, 
Gij aller vaad'ren wens, 
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herinner aller harten 
't aandoenlijk: "Zie den mens!" 
Laat mij toch nooit vergeten 
die kroon, dat kleed, dat riet! 
Dit trooste mijn geweten: 
't is al voor mij geschied! 

 
Preek / verkondiging  
Tekst:  
Vertaling van de Graaff: 
41 En desgelijks ook de overpriesters met de Schriftgeleerden, en de oudsten, ze speelden een 
spel met Hem en zeiden: 42 Anderen heeft Hij verlost, kan Hij Zichzelven niet verlossen. Hij is de 
Koning van Israël, Hij moet nu afkome van het kruis, en wij zullen op Hem vertrouwen . 
43 Hij heeft op God betrouwd; Hij moet Hem nu verlosse, indien Hij Hem wil; want Hij heeft 
gezegd: Ik ben Gods Zoon. 
 
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 


