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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
Morgen dienst waarvan datum nog niet is opgelicht 
Schriftlezingen, | Johannes 1: 29-34 
Tekst: Johannes 1: 29 | Zie het Lam Gods 
 
Orde van dienst: 
 
Stil gebed 
 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 25: 3 en 5 

3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer', waarop ik biddend pleit: 
Milde handen, vriendlijk' ogen, 
Zijn bij U van eeuwigheid, 
Sla de zonden nimmer ga, 
Die mijn jonkheid heeft bedreven. 
Denk aan mij toch in gena, 
Om Uw goedheid eer te geven. 

 
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. 

 
Voorlezing van de geboden 
 
Zingen Psalm 86: 6 

6 Leer mij naar Uw wil te handlen, 
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen; 
Neig mijn hart, en voeg het saam, 
Tot de vrees van Uwen Naam. 
Heer', mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw Naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 

 
Schriftlezing 
 
Johannes 1: 29-34 

29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat 
de zonde der wereld wegneemt! 
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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 
 
Mededelingen en Inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 156 

1 O God, die de gedachten 
der mensen ziet en leest, 
Gij weet, wat zij betrachten 
in 't midden van hun geest, 
waar zij zich toe begeven, 
het zij tot goed of kwaad 
in dit ellendig leven, 
dat als een wind vergaat. 
 
2 Ik heb door slechte daden 
en gruw'len onbepaald 
in plaats van uw genade 
uw straf op mij gehaald. 
Och Heer, ik kan niet rusten, 
van eigen wil verwoed, 
want mijne kwade lusten, 
die drijven mij van 't goed. 
 
3 Och, had ik willen horen 
uw inspraak, eer ik viel, 
zo zou ik nu uw toren 
niet dragen op mijn ziel; 
zo zou ik nu niet dulden 
de heimelijke smart 
van mijn beleden schulden, 
die drukken op mijn hart! 
 
4 O Heer, ik ben verwonnen, 
ontzondig mijn gemoed, 
en drenk mij uit de bronnen 
van water en van bloed, 
die tot de hemel springen, 
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tot voor uw Majesteit, 
opdat zij U bedwingen 
tot uw barmhartigheid. 
 
5 Doe toch zo grote dingen 
aan mij, en geef Gij dan, 
dat daar uw eng'len zingen 
in eeuwigheden van 
uw goedheid en het wonder, 
dat niet kan zijn vol-eerd, 
dat is: dat Gij een zonder 
tot U, Heer, hebt bekeerd. 

 
Prediking  
 
Dankgebed in het onze Vader 
 
Zingen Psalm 25: 7 

7 Gods verborgen omgang vinden 
Zielen, waar Zijn vrees in woont. 
't Heilgeheim wordt aan Zijn vrinden, 
Naar Zijn vreeverbond, getoond. 
d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
Opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet, 
Voeren uit der bozen netten. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


