[Aria 87]

Alasani mi sa libi, abra na mi Helpiman. Joe da pasi, waarheid libie,
na Joe mi vertrouw wawan. Da joe koni, leti, magti. Da joe Gado
tranga moe. Helpi mi en gi mi tranga. Vo mi doro nanga Joe.
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Vo mi srefi mi no sabi. Sani disi boen gi mi. Vo mi srefi mi no habi,
noti di joe lobbi si. En vo doe joe Gadowani ? ke, mi srefi mi no man;
Joe moe gi mi alasani. Joe da bigi Goedoeman.
INZAMELING VAN DE GAVEN
[w 167i]

Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door hem, altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede! Dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ’t al niet brengen, in ’t gebed tot onze Heer.

14e zondag na Trinitatis

PREEKDIENST

Sontem joe kom swak' en weri. Kondre nowtoe moro joe.
Go na Jezus, Hem sa helpi. Nanga begi go na Hem.
Efi kondre vriend joe lasi. Wan boen Vriend joe ha' na Hem.
Hem sa de joe parasolo. Noti sa mankeri joe !

- in plaats van het zendingsfeest 2020 –

Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in 't strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing; Hij alleen is 't, die ons schraagt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GEBED / ZEGEN
[JHDH 106]

Go now nanga vrede, tori ibriwan. San a woortoe f’ Gado, leri wi tidei.
Ala dei en neti, wans’ ope oen de. Oen moes jepi panja vrede, Gado
lobbi so.
Refr: Go now nanga vrede, tori ibriwan.
San a woortoe f’ Gado, leri wi tidei.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat we hier beleden,
samen met elkaar, aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk. Wil u
daaraan geven, dan bent u Gods kerk.
Refr: Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat we hier beleden, samen met elkaar.
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VOORZANG
[JHDH 886]

O Gado Masra, te mi loekoe lontoe, mi si da wroko san Joe han ben
doe. Mi si dem staar mi jere dondroe bari. Mi si da son di leti joe wroko.
Refr.: Dan mi sa singi, singi dan gi Joe.
Vo Joe grani, vo Joe grani!
(2x)
Als ik bedenk, hoe God zijn Zoon niet spaarde, maar Hem deed
sterven, dan is 't mij te groot. Hoe 's hemels Koning stierf voor mij op
aarde, mijn zonde boette door zijn bitt're nood.
Refr.: Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn heil:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
(2x)
And when I think, that God, His Son not sparing; Sent Him to die, I
scarce can take it in; That on the Cross, my burden gladly bearing, He
bled and died to take away my sin.
Refr.: Then sings my soul, my Saviour God to Thee:
How great Thou art, how great Thou art.
(2x)
WELKOM / DAGTEKSTEN

1e SCHRIFTLEZING: 1 Tim. 1:12-17

[JHDH 960/WZM 139]

Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord, verkondigt
alle landen het evangeliewoord, het evangeliewoord.
Roept uit de Heer der Heren als aller volken vriend! De volken
moeten leren wat tot hun vrede dient, wat tot hun vrede dient.
De doven moeten horen, d’ onkundigen verstaan, de blinden ’t
heillicht gloren, de kreup’len leren gaan, de kreup’lern leren gaan.
De treurenden vergeten hun leed en droefenis, en al wat arm is weten
dat daar een heiland is, dat daar een Heiland is.
[de gemeente staat op]
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Here God, deze wereld is vol van mensen;
U hebt haar gemaakt en iedereen die daarin leeft.
Maar onze gezichten kijken niet dezelfde kant op,
onze vingers zijn niet even lang,
onze gedachten verschillen soms hemelsbreed van elkaar,
en toch hebt u ons gemaakt om met elkaar te leven.
In uw zoon Jezus Christus hebt u ons laten zien dat dat kan,
In zijn lijden wordt onze eigenwijsheid en ons egoïsme
begraven,
en in zijn opstandig mogen wij nieuwe mensen worden,
die leven in het spotlight van uw liefde.
U blijft ons zoeken,
ook gaan wij ons verstoppen.
U blijft ons roepen,
ook willen wij soms niet luisteren.
U blijft naar ons toekomen,
ook zijn wij het die op afstand gaan.
Wij loven en prijzen uw grote naam!
Amen!

[SoF 559]

To God be the glory, great things He has done; So loved He the world
that He gave us His Son. Who yielded His life an atonement for sin,
and opened the life gate that all may go in.
Refr.: Praise the Lord, praise the Lord, Let the earth hear His voice!
Praise the Lord, praise the Lord, Let the people rejoice!
O come to the Father, through Jesus the Son,
And give Him the glory, great things He has done.
[de gemeente gaat zitten]

[w 416]

Prijze Jehova joe o mi zieli, en gi Hem glori gi Hem nem. So langa
liebibro mi de fili, mi moese singi prijze Hem. Da Hem ben gi da
liebibro, vo Hem a moese do nomo. Halleluja! Halleluja!
Gado de Koning en Hem de regere, grontapo nanga reti troe. Noti A
misi en noti mankeeri, en pee joe tan Hem sabi joe! En alapee en
alatem Hem jeri te joe krei na Hem. Halleluja! Halleluja!
Prijze Jehova joe o mi zieli, en gi Hem glori gi Hem nem. Prijze Jehova
oen ala di fili, da grani en da boen vo Hem. Ja prijze Hem en gi Hem
nem, vo noja tee vo alatem! Halleluja! Halleluja!
PREEKTEKST: Luc. 19:1-10 / GEBED / PREEK
[JhdH 511]

‘k Heb een boodschap van de Heer, Halleluja! Uw Heiland stierf voor
u aan ’t kruis. Want Hij minde u zo teer, Halleluja! Ja, Hij kocht u
plaats in ’t Vaderhuis.
Refr.: Zie op Hem, mijn broeder leeft!
Zie op Jezus nu en leef!
’t Is de boodschap van de Heer, Halleluja,
’t is eenvoudig: zie op Hem en leef!
’t Is een boodschap van Gods troon, Halleluja! Zijt gij voor d’
eeuwigheid bereid? Gaaft g’ uw hart reeds aan Zijn Zoon? Halleluja!
Door Zijn bloed kocht Hij uw zaligheid.
’t Is nog niet te laat voor u, Halleluja! Kom, kies de Heiland,
kameraad. Geef uw hart aan Jezus nu, Halleluja! Stel niet uit, wellicht
is ’t straks te laat.
MEDEDELINGEN
[Opw. 124]

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de
vijand aan. // Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw
op U en ga in uwe naam. // [2x]
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. Gij voert de strijd, de
huld’ is u gewijd. // In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan in rust
met u die mij hebt voortgeleid.// [2x]
*******

