
 1 van 3 

Rotterdam-Hilligersberg, Hillegondakerk 
7 september 1986 nm 
Schriftlezingen, Mattheüs 5: 1-12 
Tekst Mattheüs 5: 1-3 | Zalig de armen van geest 
 
Orde van de dienst 
 
De opname valt in bij het zingen van Psalm 25: 5 

5 Loutre goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des Heeren paan 
Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan, 
Wil mij, Uwen Naam ter eer, 
Al mijn euveldaan vergeven! 
Ik heb tegen U, o Heer', 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Psalm 68: 17 

17 Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft: 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Schriftlezing  
 
Mattheüs 5: 1-12 

1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, 
kwamen Zijn discipelen tot Hem. 
2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende: 
3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 
4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden. 
5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven. 
6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd 
worden. 
7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden. 
8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. 
9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. 
10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk 
der hemelen. 
11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u 
spreken, om Mijnentwil. 
12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij 
vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. 
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Gebed  
 
Inzameling van de gaven en afkondigingen 
 
Zingen Gezang 155 

1 Ik heb gejaagd wel jaren lang, 
om goed en vroom te leven, 
maar 't werd mijn ziele toch te bang, 
mijn werken kon niets geven. 
Ik had mijn hart er toegezet, 
om alles te beproeven, 
mijn zonden hebben 't mij belet: 
dit doet mij zeer bedroeven. 
 
2 Ik ben verdoold op deze jacht, 
en werd door waan bedrogen, 
'k Had van mijn deugden veel verwacht, 
't heeft alles mij belogen. 
Ik had mij zelven slechts bemind 
en ijdelheid verkoren. 
Dit jagen heeft mij zo verblind, 
dat alles is verloren. 
 
3 O Jesu, heer, ik bid tot U 
uit al mijns harten gronde: 
verlos mij van mijn zonden nu 
en voortaan 't aller stonde, 
opdat ik met een zuiver oog 
in uw genade schouwe, 
en dat uw Geest mij leren moog', 
hoe ik U dien' met trouwe. 

 
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. 
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Mededeling voor vrienden en bekenden 12 oktober in de Grote kerk in mei weer hier 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


