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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
25 maart 1993 nm 
Schriftlezingen, Mattheus 27: 50-54 | 1 Petrus 3: 18-21 en 4: 6 
Tekst Mattheüs 27: 50-54 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 22: 1 

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. 

 
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 27: 7 

7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
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Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer'. 

 
Schriftlezing Mattheüs 27: 50-54  

50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest. 
51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de 
aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. 
52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, 
werden opgewekt; 
53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en 
zijn velen verschenen. 
54 En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, 
en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was 
Gods Zoon! 

 
en  
 
1 Petrus 3: 18-21  

18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de 
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar 
levend gemaakt door den Geest; 
19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, 
gepredikt heeft, 
20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal 
verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) 
zielen behouden werden door het water. 
21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der 
vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de 
opstanding van Jezus Christus; 

en 4: 6 
6 Want daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden 
geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest. 

 
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, 
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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, 
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 
 
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 


