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Rotterdam-Hillegersberg, Hillegondakerk 
november 1991 n.m. 
Schriftlezing: Mattheus 20: 29-34 
Tekst Mattheus 20: 33-34 | Heere, dat onze ogen geopend worden 
 
 
Orde van de dienst 
 
Orgelspel 
 
Intochtslied Psalm 84: 1 

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. 

 
Stilgebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen Psalm 27: 5 en 7 

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. 
 
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. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 40: 4 

4 Brandofferen, noch offer voor de schuld, 
Voldeden aan Uw eis, noch eer. 
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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: Mattheus 20: 29-34 

29 En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd. 
30 En ziet, twee blinden, zittende aan den weg, als zij hoorden, dat Jezus voorbijging, 
riepen, zeggende: Heere, Gij Zone Davids! ontferm U onzer. 
31 En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, zeggende: 
Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids! 
32 En Jezus, stil staande, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doe? 
33 Zij zeiden tot Hem: Heere! dat onze ogen geopend worden. 
34 En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan; en terstond 
werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem. 

 
Gebed 

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

 
Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
 
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 


