
* * * * * * * 
[w 16c] 

Gado wani alasani, moese waka boen gi joe. En alwasi watra krasi, 
Gado kowroe hem gi joe. 
 

Joe no sabi Gado habi, lobbi vo wi potiwan. Meki hatti bribi dati, Jezus 
de wi Helpiman. 
 

Holi vaste san joe habi, meki moro bribi kom. Meki moro lobbi hopo, no 
draai baka no fadom. 
 

  INZAMELEN VAN DE GAVEN 
[w 151e] 

Gi abra ala sari/ En ala hebi toe/ Na Masra, disi tjari/ dem staar en 
wolkoe toe; Hem tiri nanga glori/ Dem hemel nanga gron; Gi joe toe 
hem sa sori/ Da pasi, disi boen. 
 

Na masra Gado srefi/ Joe moe vertrouw krin krin, Dan joe no ha vo 
bevi, Hem gnade joe sa si. Alwasi fa joe feti, Joe no man dwingi hem; 
Ma begi! begi reti! Hem no sa gi joe sjem. 
 

O Gado! joe de jeri, Kaba joe habi hai, Joe hanoe no kan weri, En joe 
de sabi rai; Joe wani moe go doro, Joe wroko moese tan; Ke, meki 
moro moro/ Wi wakti joe wawan. 
 

Da joe kan hopo pasi, Pee no wan pasi de, Kaba na alafasi/ Joe sari 
wi so tee; Da moro doengroe neti/ No doengroen na joe hai, Joe srefi 
de da letti, Da doengroe moese waai. 
. 

GEBED / ZEGEN 
[Opw. 42] 

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Want in zijn hand ligt 
heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij, ‘k Zie 
naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
 

Eén ding is zeker, Hij behoort ook mij, en dat geloof dat maakt mij 
altijd blij, Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij, 'k zie naar Hem op 
en ik weet; Hij is mij steeds nabij. 
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VOORZANG 
[JHDH 633] 

Komt laat ons zingen al te saam: God is goed! Hemel en aarde prijst 
zijn naam: God is goed! Laat ieder naad’ren tot zijn troon, zingen met 
ons op blijde toon. In melodieën rein en schoon: God is goed! 
Refr: God is goed![2x]. In melodieën rein en schoon: God is goed! 
 

O, zegt het voort tot ’t verste strand: God is goed! Voor elk is plaats in 
’t Vaderland: God is goed! Van zonde maakt ons Christus vrij. Licht in 
de duist’re nacht bracht Hij. Als Zijn verlosten juichen wij: God is 
goed! 
 

O, dat nu ieder hart getuigt: God is goed!  Dat ied’re knie voor Hem 
zich buig! God is goed! O, Hem te kennen is zaligheid, ’t leven tot in 
der eeuwigheid: laat ons ’t vermelden wijd en zijd: God is goed! 

 



WELKOM / DAGTEKSTEN 
[w 22e] 

‘t Geloof is dat men God vertrouwt en vast op Zijn beloften bouwt. ’t 
Geloof is dat men ’t aangezicht alleen op Christus houdt gericht. 
 

’t Geloof ziet op het offerlam, dat voor ons stierf aan ’s kruises stam, en 
neemt met schaamt’ en ootmoed aan, wat Jezus heeft voor ons 
gedaan. 
 

’t Geloof neemt alles uit zijn schoot en maakt mij tot zijn bondgenoot; ’t 
bremgt in ’t geweten rust en vree en geeft mij troost in angst en wee. 
 

’t Geloof neemt alles uit zijn schoot en maakt mij tot zijn bondgenoot; ’t 
brengt in ’t geweten rust en vree en geeft mij troost in angst en wee. 

 
[de gemeente staat op] 

 

L: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heiligen Geest. 
G: Amen! 
L: Ik wil u loven, Here God, 
G: met heel mijn hart. 
L:  Ik wil zingen voor u 
G: en iedereen mag het horen. 
L: Ik wil u prijzen, 
G: want u bent trouw en vol van liefde. 
L: U doet wat u beloofd hebt, 
G; u doet zelfs meer dan dat! 
L: Toen ik om hulp riep, 
G: gaf u mij antwoord, 
L: Toen ik mijn hoop had verloren,  
G: gaf u mij nieuwe moed. 
L: Toen ik dwaas was 
G: gaf u mij uw liefde door Jezus Christus. 
L: Al is mijn weg vol gevaren,  
G: Al weet ik niet wat de dag van morgen breng,  
L: Al ben ik soms droevig en onzeker, 
G: u houdt mij in leven. 
 

[w 89f] 

Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. ‘k Zal 
zolang ik leef mijn psalmen, vrolijk wijden aan zijn lof. ‘k Zal zolang ik 
’t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied! Hem verhogen in mijn lied!
  

[de gemeente gaat zitten] 

1e SCHRIFTLEZING: Mat. 6:25-34 
[Aria 98/w 643] 

Wakti, o mi zieli, wakti Masra! Alasani libi abra na hem han. Loekoe na 
Hem, kali Jezus nem. En na baka doengroe, zon de letti krin. Na ini tesi 
en na gevaar. Masra helpi hesi, vertrouw Hem maar.  
 

God blijft voor U zorgen, goed is de Heer. En met elke morgen keert zijn 
goedheid weer. Schoon g’in ‘t verdriet, gene uitkomst ziet, groter dan de 
helper is de nood toch niet. Wat ons ontviele, redder in nood, red 
slechts onze ziele / uit zond’ en dood. 
 

Wakti o mi zieli, wakti Masra! Alasani libi, abra na hem han. San joe de 
krei? Dia helpi de, te da joeroe kisi, sari sa tron prei. Holi pasensie, en 
bribi toe. Ala dem pramisi sa kom so troe. 
 

PREEKTEKST: 1 Petr. 5:5c-11 
 

GEBED /  PREEK 
[extra] 

Wees niet bang, al kent het leven tranen. Elke dag ontvang je kracht 
naar kruis. Dank de Heer, dat Hij de weg zal banen volg zijn spoor, 
dan kom je veilig thuis. 
Refr.: Kijk omhoog, en blijf op God vertrouwen.  
 Hij is Heer, Hij leeft in eeuwigheid.  
 Blijft op Hem, ten alle tijde bouwen. 
 Die gelooft ziet al zijn heerlijkheid. 
 

Wees niet bang al lijkt de zaak verloren. God is trouw, zijn redding is 
nabij, roept tot Hem, Hij zal je zeker horen. En Hij zegt, ik kom 
vertrouw op mij. 
 

MEDEDELINGEN 

[Aria 112] 

Wan tem de vo wi miti, wan tem de vo plati. So leki fa a fiti, so Gado 
tiri wi. A seni wi go waka, wi tan wan sjatoe tem. A kali wi kom baka, 
zodra a boren na Hem. 
Refr.:  Ala libisoema de soso wakaman. 
  Da Hem wawan wi Masra tan da srefiwan. 
 

Tidei wi de na libi, wi waka go, wi kom, wi tan na hai, wi slibi. So leki a 
fadom. Tamara nanga befi, wi hali dedebro, wi heeli skin kom steefi, 
na grebi a moe go. 
 


