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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
April 1991 n.m.  
Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20 
Tekst Mattheüs 28: 19 | Weidt in alle volken | 04-1991 
 
In het midden van de opname is er rond de wisseling van het cassettebandje een zeer slecht 
stuk. Het gesprokene is weliswaar te volgen maar welhaast oneerbiedige geluidkwaliteit. 
Ik hoop de opname nog een keer over te doen. 
 
Orde van de dienst 
 
Orgelspel 
 
Stilgebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen Psalm 84: 1 en 2 

1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, 
O Heer' der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen. 
Hoe branden mijn genegenheen, 
Om 's Heeren voorhof in te treen! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 
2 Zelfs vindt de mus een huis, o Heer', 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte Heer' der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaag U prijst en eerbied toont. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen 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'. 
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Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20 
16 En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar den berg, waar Jezus hen 
bescheiden had. 
17 En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. 
18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel 
en op aarde. 
19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en 
des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 
20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. 
 

Gebed 
 

Mededeling en inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 64 

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij verrezen is, 
dat Hij te midden van ons leeft 
en eeuwig bij ons is. 
 
2 Verzonken in de diepe zee 
is 't vrezen voor de dood, 
en elk kan schouwen boven 't wee 
der toekomst morgenrood. 
 
3 Hij leeft en zal nabij ons zijn, 
waar alles ons verlaat, 
en zo zal deze dag ons zijn 
een hemel-dageraad. 

 
Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 118: 14 

14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit. 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's Heeren goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


