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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
Juli 1989 
Schriftlezing: Mattheüs 26: 36-46 
Tekst Mattheüs 26: 41 | weliswaar is de Geest gewillig, maar het vlees is zwak 
 
Opname begint met een mededeling van dr. De Graaff aangaande de bediening van de Heilige 
Doop. 
 
Votum en Groet 
 
Psalm 62: 1 en 4 

1 Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot. 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen; 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek; 
Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. 
Ik zal geen grote wankling vrezen. 
 
4 Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
Stel u gerust, zwijg Gode stil. 
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 
Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
Ik zal noch wanklen, noch bezwijken. 
 

Doop vragen worden gesteld aan de ouders  
 
Zingen Psalm 87: 3 en 4 

3 De Filistijn, de Tyrier, de Moren, 
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht; 
Van Sion zal het blijde nageslacht 
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren". 
 
4 God zal hen zelf bevestigen en schragen, 
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
Hen tellen, als in Isrel ingelijft, 
En doen den naam van Sions kindren dragen. 

 
Bediening Heilige Doop 
 
Zingen Psalm 134: 3 

3 Dat 's Heeren zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren Heer'! 
 

Gebed  
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Schriftlezing: Mattheüs 26: 36-46 
36 Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot de discipelen: 
Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. 
37 En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeüs, begon Hij droevig en zeer 
beangst te worden. 
38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt 
met Mij. 
39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: 
Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, 
gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. 
40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan 
niet een uur met Mij waken? 
41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees 
is zwak. 
42 Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze 
drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede! 
43 En komende bij hen, vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard. 
44 En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde 
woorden. 
45 Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure 
is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. 
46 Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt. 

 
inzameling van de gaven 
 
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! 
 
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! 
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Ik ken 't, al is 't zeer spade, 
en wil mij niet versmaan, 
U smeek ik om genade: 
o Jesu, zie mij aan! 

 
Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 72: 11 

11 Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen; 
Men loov' Hem vroeg en spa; 
De wereld hoor', en volg' mijn zangen, 
Met amen, amen na. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


