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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
Juli 1987 nm 
Schriftlezingen, Mattheüs 22: 15-22 
Tekst Mattheüs 22: 21b | De schatpenning 
 
Votum & Groet 
 
Psalm 99: 1 en 2 

1 God, de Heer', regeert. 
Beeft, gij volken eert, 
Eert Zijn hoog bestel, 
Die bij Israel, 
Tussen Cherubs woont 
En Zijn grootheid toont; 
Dat zich d' aard bewege. 
Hij is Isrels zege! 
 
2 God, die helpt in nood, 
Is in Sion groot. 
Aller volken macht, 
Niets bij Hem geacht; 
Buigt u dan in 't stof, 
En verheft met lof 
't Heilig Opperwezen; 
Wilt het eeuwig vrezen. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Psalm 119: 1 

1 Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 
Die, ongeveinsd, des Heeren wet betrachten; 
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wandlen doet; 
Welzalig, die, bij dagen en bij nachten, 
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 
Van harte zoekt met ingespannen krachten. 

 
Schriftlezing Mattheüs 22: 15-22 

15 Toen gingen de Farizeën heen, en hielden te zamen raad, hoe zij Hem verstrikken zouden 
in Zijn rede. 
16 En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de Herodianen, zeggende: Meester! wij 
weten, dat Gij waarachtig zijt, en den weg Gods in der waarheid leert, en naar niemand 
vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan; 
17 Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet? 
18 Maar Jezus, bekennende hun boosheid, zeide: 
19 Gij geveinsden, wat verzoekt gij Mij? Toont Mij de schattingpenning. En zij brachten Hem 
een penning. 
20 En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? 
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21 Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des 
keizers is, en Gode, dat Gods is. 
22 En zij, dit horende, verwonderden zich, en Hem verlatende, zijn zij weggegaan. 

 
Gebed  
 
Afkondigingen en inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 302 

1 Wilt heden nu treden voor God, den Here, 
Hem boven al loven van harte zeer, 
en maken groot zijns lieven namens ere, 
die daar nu onzen vijand slaat terneer! 
 
2 Ter eren ons Heren wilt al uw dagen 
dit wonder bijzonder gedenken toch. 
maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen, 
doet ieder recht en wacht u voor bedrog. 
 
3 Bidt, waket en maket, dat g' in bekoring 
en 't kwade met schade toch niet en valt. 
Uw vroomheid brengt den vijand tot verstoring, 
al waar' zijn rijk nog eens zo sterk bewald! 

 
Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
 
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. 

 
Mededling voor vrienden en bekenden olgende dienst 6 november in de Hillegondakerk 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


