EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE

[JHDH 80]

Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U; Uw woord alleen, o Heer, vertroost mij nu.
Refr.: Mijn ziel heeft U van node, Elk uur, elk ogenblijk!
O zegen mij, mijn Heiland! Tot U kom ik!

AMSTERDAM-ZUIDOOST

Mijn ziel behoeft Uw hulp, in vreugd’ en pijn; wil elke dag o Heer, nabij
mij zijn.
Leer mij Uw wil te doen, steeds meer en meer. Wil aan mijn ziel Uw
woord, vervullen, Heer!
INZAMELEN VAN DE GAVEN
[w 168]

20e zondag na Trinitatis

Lobbi de da moro grani, moro diri goedoe troe. Zondro lobbi alasani
tan wan soso skijn nomo. Efi nanga engel mofo, mi kan taki a no
nofo. Efi lobbi no de toe, alasani pori troe.
Lobbi sori switi fasi, a no holi hattibron. A no feti, a no krasi. A de
zoekoe, vo doe boen. Trawan a no man vo kori, retifasi a de sori.
Bribi nanga hopoe tan, lobbi de da winniman.
Ala boen di wi de habi, lobbi gi hem waarti troe. Ala sabi, di wi sabi,
ala boen, di wi de doe. Lobbi moese wroko dati, lobbi moese foeloe
hatti. Tee vo teego lobbi tan. Masra gi wi lobbi dan.
GEBED / ZEGEN
[JiA 76]

Ik weet dat God de weg mij banen zal [2x]. Want als Jezus in mij
woont en in mij zijn kracht betoont, dan weet ik ook dat Hij mij leiden
zal.
Mi sabi dat’ mi Gado lobi mi [2x]. Ef’ mi liebi reti troe, liebi ala ogri
doe. Dan m’ sabi dat’ mi Gado lobi mi.
I know the Lord will make a way for me [2x]. If I live a holy life, change
the wrong and do the right. Then I know, He’ll make a way for me.
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VOORZANG
[JHDH 197]

Blesi djaranti, Jezus naf' mi. Mi sabi loekoe wan tori foe troe. Wiens fa
joe ogri. Ai kon na joe. Goedoe en poti Jezus naf' joe.
Refr.: Dis' na mi tori, dis' na mi boen/ Prijze wi Gado, singi gi Hem!
Dis' na mi tori, dis' na mi boen/ Prijze Jehova, singi gi Hem!
Volle bewustzijn, Hij leeft voor mij! Dit geeft mij blijvend, heerlijk genot.
‘k Mag altijd wand’len aan Jezus’ zij. ‘k Mag nu steeds leven voor mijne
God.
Refr.: Dit is mijn vreugde altoos te zijn. In mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde altoos te zijn. In mijne Heiland, Jezus is mijn!
Libi so switi, teri dem boen. Te notoe doro, wan goedoe no drai. Loekoe
en wakti, opo joe hai. Gado na tapoe sa gi joe boen rai.
Refr.: Dis' na mi tori, dis' na mi boen/ Prijze wi Gado, singi gi Hem!
Dis' na mi tori, dis' na mi boen/ Prijze Jehova, singi gi Hem!
WELKOM / DAGTEKSTEN

[w 167f]

Heb gij Jezus’ vraag vernomen: ,,Wie wil naar mijn akker gaan?” d’
oogsttijd is alreeds gekomen. Ziet, hoe rijp de halmen staan! Allen
geldt des Heren roepstem. Wie wijdt Hem zijn kracht en tijd? Wie wil
Hem het antwoord geven: ,,Zend mij, Heer, ik ben bereid?”
Moog’ u Paulus kracht ontbreken, geef een stil getuigenis. Ook in
eenvoud kunt gij zeggen, wie uw Jezus voor u is. Kunt gij wijzen niet
bewegen, ’t heil te zoeken waar men ’t vindt: kinderharten kunt gij
leiden tot de grote zielevrind.
[de gemeente staat op]
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Here, wij zijn als mensen en als gemeente samen op weg.
Maar wat is de juiste weg die wij moeten gaan?
Welke kant moeten wij op?
Er zijn zo veel richtingen.
Er zijn zo veel dromen over het doel dat wij willen bereiken.
Er zijn zo veel meningen als er mensen zijn.
Wij zoeken naar afkortingen,
maar belanden vaak op omwegen.
Vaak stellen wij U teleur en gaan ons eigen weg;
toch blijft U ons bij de hand houden.
Wij ervaren tegenslaten en worden bang;
U maakt ons weer rustig en geeft ons moed.
Wij komen verdriet tegen en begrijpen het helemaal niet meer;
U stuurt mensen op ons pad die ons kunnen troosten.
Wij moeten loslaten wat ons lief is en dat maakt ons
ongelukkig;
U toont ons nieuwe wegen en maakt alles nieuw.
Zelfs als wij verdwalen …
ben U het die ons de weg wijst terug naar U.
U bent onze weg.
U bent de weg, de waarheid en het leven.
Ons hart verlangt naar U!
Amen!

[JHDH 5]

Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou
ik immer aan Hem twijflen, die mij voortleidt keer op keer. Zoete troost
en zaalge vrede, heb ik steeds op Zijn bevel. // 'k Weet wat hier mij
overkome, Hij maakt alle dingen wel. [2x]
[de gemeente gaat zitten]

1e SCHRIFTLEZING: Gal. 3:16-21
[JHDH 886]

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 dood.
Refr.: Dan zingt mijn ziel tot u, O Heer, mijn heil.
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij [2x].
Waar 'k mij met Christus mag gestorven weten. En leef door Hem, nu
door geen vrees benard. Nu d' Overwinnaar op de troon gezeten, ook
troont in mijn, door Hem gereinigd hart.
PREEKTEKST: Marc. 2:23-28 / GEBED
PREEK
[w 167a]

Hart en hart tezaam verbonden, zoekt aan Godes harte rust! Liefde
vlamm’ de Heiland tegen, onze hoop en onze lust! Hij is ’t hoofd en
wij de leden, Hij het licht en wij de schijn, Hij de meester, wij zijn
broeders, Hij is d’ onze, wij de zijn’.
Laat ons zo elkander minnen, zo ons voelen als één man, dat gewillig
d’ een voor d’ ander ’t eigen leven stellen kan! Zo heeft Jezus ’t
geboden. Zo heeft Hij ook zelf gedaan. Laat ons saam de weg dan
volgen, die Hij ons is voorgegaan!
Liefde, hebt Gij ons geboden, in der liefde spoor te gaan, o zo vuur
ten vole leven - dood’ en trage harten aan! Steek toch aan de vlam
der liefde, dat een ieder ’t weten kan, da wij uit één stam gesproten,
dan ook staan voor enen man!
MEDEDELINGEN
[w 28]

Nearer, my God, to Thee, nearer to Thee! E’en though it be a cross /
that raiseth me. Still all my song shall be, nearer, my God, to Thee.
Nearer, my God, to Thee, Nearer to Thee!
There in my Father’s home, safe and at rest, There in my Savior’s
love, perfectly blest; Age after age to be, nearer my God to Thee.
Nearer, my God, to Thee, Nearer to Thee!
*******

