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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
1 september 1991 n.m. 
Schriftlezing: 1 Corinthiërs 15: 19-28 
Tekst 1 Corinthiers 15: 28 | opdat de Heere God zal zijn alles in alles 
 
 
Orde van de dienst 
 
Orgelspel 
 
Intochtslied Psalm 89: 1 

1 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen; 
Uw waarheid t' allen tijd, vermelden door mijn reen. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wanklen of bezwijken. 

 
Stilgebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen Psalm 89: 8 

8 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen, 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 40: 4 

4 Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
Toen zeid' ik: "Zie, ik kom, o Heer'; 
De rol des boeks is met Mijn Naam vervuld, 
Mijn ziel, U opgedragen, 
Wil U alleen behagen. 
Mijn liefd' en ijver brandt; 
Ik draag Uw heilge wet, 
Die Gij den stervling zet, 
In 't binnenst' ingewand." 

 
Schriftlezing: 1 Corinthiërs 15: 19-28 

19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van 
alle mensen. 
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20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die 
ontslapen zijn. 
21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een 
Mens. 
22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt 
worden. 
23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn 
toekomst. 
24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal 
overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle 
macht en kracht. 
25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd 
hebben. 
26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. 
27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem 
alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle 
dingen onderworpen heeft. 
28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf 
onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in 
allen. 

 
Gebed 

 
Mededeling en inzameling van de gaven 
 
Zingen Gezang 131 

1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
maar w' omvleug'len ons het hoofd 
voor 't verblindend licht der toekomst, 
die 't verdrukte hart gelooft! 
Blijve 't middel ons verholen, 
God maakt ons zijn doel gewis 
door d' onfeilb're profetieën 
van zijn vast getuigenis. 
 
2 Aan de eindpaal van de tijden 
ziet ons oog de geest van 't kwaad. 
moe geworsteld en ontwapend, 
tot geen afval meer in staat. 
Als de Here God in allen, 
en in allen alles is, 
zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
licht uit licht en duisternis. 

 
Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
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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. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


