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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
3 maart 1992 nm 
Schriftlezingen, Johannes 1: 29-34 
Tekst Johannes 1: 29b  Zie het Lam van de God de omhoogheffende de zonde der wereld 
 
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 Johannes 1: 26-34 

26 Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat midden onder 
ulieden, Dien gij niet kent; 
27 Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij geworden is, Wien ik niet waardig ben, 
dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden. 
28 Deze dingen zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. 
29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat 
de zonde der wereld wegneemt! 
30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, 
want Hij was eer dan ik. 
31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik 
gekomen, dopende met het water. 
32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk 
een duif, en bleef op Hem. 
33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij 
gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die 
met den Heiligen Geest doopt. 
34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is. 

 
Gebed  
 
Zingen Gezang 154 

1 Ik wil mij gaan vertroosten 
in Jesu lijden groot. 
Al heeft 't gestaan ten boosten, 
het kan nog worden goed. 
Al om mijn zondig leven 
ben ik met druk bevaan; 
dat wil ik gaan begeven: 
o Jesu, zie mij aan! 
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2 De tijd heb ik verloren, 
die Gij mij hebt verleend. 
Naar U wild' ik niet horen, 
in zonden was 'k versteend. 
Zeer traag ben ik tot deugden, 
al heb ik goed vermaan: 
oorsprong der eeuw'ge vreugden, 
o Jesu, zie mij aan! 
 
3 Al ben ik vol van zonden, 
wil mijns gedachtig zijn. 
Uw deugd is zonder gronden, 
de schulden zijn al mijn! 
Ik ken 't, al is 't zeer spade, 
en wil mij niet versmaan, 
U smeek ik om genade: 
o Jesu, zie mij aan! 

 
Afkondigingen en inzameling van de gaven 
 
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 


