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Windows of my eyes 
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 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 

o Lied 280: 1, 2, 3 
 

o Groet en bemoediging 
v. De Heer zal bij U zijn 
g. Ook bij U is de Heer 
v. Onze hulp is de naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. 

 
o Drempelgebed. 
v. Hoor onze stem, hoor ons roepen: 
g. Heer ontferm U 
v. Zoek het licht van onze ogen, houd uw gezicht 
niet voor ons verborgen.  
g. Heer ontferm U. Amen                           (gemeente gaat zitten) 

 
o Lied 280: 4, 5, 6, 7.  

 
o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

(1x herhalen) 
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o Lied: O God nu wij hier samenkomen (mel. lied 393, oude liedboek) 

 
 
     Opdat de woorden die wij horen, 
     opdat de taal die wij verstaan, 
     veel dieper gaat dan onze oren 
     en in ons hart zal binnengaan. 
 
     Want door uw woord en Geest en zegen 
     zijn wij gemeente in uw Naam, 
     wijs dus ons de goede wegen 
     door woord en Geest in Jezus’ naam 
 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Lezing: Jesaja 35: 1 - 7 
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o Lied: Windows of my eyes 
Door het venster van mijn ogen, 
kan ik de regenachtige dag zien. 
Zittend in de stoel 
in mijn kille kamer, 
zoekend naar een manier 
om te zijn wie ik ben.  

 
Het is nutteloos te huilen 
om de dingen die ik eens gekend heb, 
denkend dat ze terug zullen komen 
en mijn huis weer bereiken. 

 
Het is als een ver, als een ver gezicht, 
het is als een schaduw op mijn muur, 
iets wat ik niet kan aanraken. 
Een hemels verleden dat roept, 
de schuilplaats van mijn gemoed 
verbergt mijn lach en mijn traan. 
En ik blijf zoeken naar een reden die er niet is 
 
Door het venster van mijn ogen 
kan ik de regenachtige dag zien. 
Zittend in de stoel 
in mijn kille kamer, 
zoekend naar een manier 
om te zijn wie ik ben. 

 
Het is nutteloos te huilen 
om de dingen die ik eens gekend heb, 
denkend dat ze terug zullen komen  
en mijn huis weer bereiken. 

 
 
o Lezing:  Johannes 9: 1 - 27 
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o Lied 
1. voorganger,   2 gemeente 

 
 
 
 
 
 
 

 
o Overweging 

 
o Orgelspel 

 
o Lied 527: 1, 4, 5 

 

 Dienst van delen en gebeden  
 

o Collecte 
 

o Gebed over de gaven 
 

o Voorbeden 

              
o Stil gebed 

 
o Onze Vader. 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het 
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kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in 
eeuwigheid.  Amen. 

 
o Lied 214: 1, 4, 7, 8.                                                                              (staande) 

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
o Zingen: Gezegend gaan wij nu van hier: 

 
 

 


