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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
April 1991 nm  
Schriftlezingen, Mattheüs 28: 16-20 
Tekst Mattheüs 28: 19 | Weidt in, al de volken  
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 98: 1 

1 Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere, 
Dien groten God, Die wondren 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 om 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 Gezang 88 

1 Ere zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest, als in den beginne, 
nu en immer en van eeuwigheid tot 
eeuwigheid! 
Amen. 

 
Schriftlezing Mattheüs 28: 16-20 

16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen 
bescheiden had. 
17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. 
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18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel 
en op aarde. 
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en 
des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 
20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 

 
Gebed  
 
Afkondigingen inzamelingen van de gaven 
 
Zingen Gezang 83 

1 Komt allen, deze dag 
moet waardig zijn bezongen. 
Roemt 's Heren grote daan 
met nieuw bezielde tongen! 
Eens heeft Gods Heil'ge Geest 
veel helden toebereid: 
o, werden thans ook wij 
door 't Pinkstervuur gewijd! 
 
2 O sterke liefdegeest, 
laat uwe gloed ons vinden 
en aller hart en ziel 
tot eenheid samenbinden. 
En waar des vijands list 
ons telkens scheiden wil, 
zo weer hem af en maak 
ons vredig, vroom en stil. 
 
3 Gij, Christus, zijt het Hoofd 
en wij zijn uwe leden, 
herboren uit gena, 
en dankbaar toegetreden. 
O, werk door uwe macht 
en gaven velerlei, 
dat elk op zijne plaats 
een levend lidmaat zij. 
 
4 Waar kennis schiet tekort 
en ons verstand moet falen, 
en onze zwakke wil 
verleid wordt telkenmale, 
o laat dat, eeuwig Licht, 
door uwe glans vergaan 
en laat in uwe kracht 
ons blij, gelovig staan. 
 
5 Wie Godes Geest bezielt, 
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wie Godes Woord doet zingen, 
wie draagt van zijn gena 
de rijke eerstelingen, 
die prijze hier met ons, 
in dank en diep ontzag, 
de Vader, die zijn trouw 
vernieuwt van dag tot dag. 

 
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 


