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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
24 juni 1990 nm 
Schriftlezingen, Lukas 22: 14-20 
Tekst Lukas 22: 19b  Dit, Doe ‘t tot Mijn gedachtenis 
 
Opname begint net na het uitspreken van de Geloofsbelijdenis 
 
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? 
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 Lukas 22: 14-20 

14 En als de ure gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem. 
15 En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit pascha met u te eten, eer dat Ik lijde; 
16 Want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het 
Koninkrijk Gods. 
17 En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zeide Hij: Neemt dezen, en 
deelt hem onder ulieden. 
18 Want Ik zeg u, dat Ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk 
Gods zal gekomen zijn. 
19 En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is 
Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. 
20 Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het 
vernieuwde testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt. 

 
Gebed  
 
Zingen  
 
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, 
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Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


