Wi hatti krin? Dan ala wi maniri Vo ziel en skin moe sori boen en
tiri. So a de fiti boen pikien.

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE
AMSTERDAM ZUIDOOST

VOORBEDEN / ONZE VADER
ZEGEN
Solo

[EBGS 198 / mel. 8]

Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade des bozen heerschappij.

Invocavit [1e Lijdenszondag]
Preekdienst – ds. Markus Gill
zondag 21 februari 2021
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Solozang

Ach, licht ons met uw stralen, Gij, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen / of struiklen op ons spoor.
Vervul met uwen zegen onze armoe, rijke Heer,
en zend op onze wegen uw kracht en goedheid neer.

WIJ WENSEN U
EEN GEZEGENDE WEEK !
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[JHdH 886]

O God, als oog en oor ’t aanbidd’lijk wonder
vernemen van Uw werken zonder tal;
der sterren pracht, het dreunen van de donder,
Uw kracht en heerlijkheid in ’t gans heelal:
Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil;
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! (2x)
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.
Dan mi sa singi, singi dan gi Joe,
Vo Joe grani, vo Joe grani! (2x)
And when We think, that God, His Son not sparing;
Sent Him to die, We scarce can take it in;
That on the Cross, Our burden gladly bearing,
He bled and died to take away Our sin.
Then sings Our soul, Our Saviour God, to Thee,
How great Thou art, How great Thou art. (2x)
WOORD VAN DE WEEK
De gemeente gaat zitten

WELKOM / DAGTEKSTEN
De gemeente gaat staan..

Wissellezing [zie apart inlegvel]

Liturgie zondag 21 februari 2021
De gemeente gaat staan.
L
In de naam van Jezus Christus, die gisteren en heden
dezelfde is en tot in eeuwigheid.
G
AMEN
L
Geloofd zij Jezus Christus, die, ofschoon hij de gestalte van
God had, aan zijn gelijkheid aan God niet vasthield, maar er
afstand van deed.
G
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan
een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en
werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
L
Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam
geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van
Jezus zich elke knie zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder
de aarde, en elke tong zal belijden:
G
Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader.
Solo
[EBGS 39 mel.72]
Heerlijke Heiland, Koning van heel d' aarde,
Godes Zoon en 's mensen zoon! U wil ik minnen,
U wil ik eren, U, mijner ziele vreugd en kroon!

L
O Immanuël, die der wereld Heiland zijt,
neem ons in liefde aan.
L
G
L
G
L
G
L
G
L
G
L

Uw menselijke geboorte
make ons het menszijn dierbaar;
uw armoede en dienende gehoorzaamheid
lere ons nederig te zijn in deze wereld;
uw kinderlijke eenvoud
make ons het blijmoedig geloven licht;
uw heilige omwandeling op aarde
lere ons onberispelijk te leven;
uw trouw en toewijding bij de arbeid
make ons tot alle werk bereid;
uw waken en bidden

G
L
G

lere ons waakzaam te zijn in het gebed;
uw ijver voor het huis des Vaders
make ons ijverig in uw Koninkrijk.

Solo
[mel. 22 f]
Maak Gij ons aan uw beeld gelijk en dienstbaar aan uw Koninkrijk.
Ja, help ons dagelijks, o Heer, te leven tot uw dienst en eer.
L
Heilig Lam van God, dat der wereld zonde draagt,
sta ons genadig bij.
L
G
L
G
L
G
L
G
L
G
L
G
L
G

Uw vrijwillige overgave in de dood
openbare ons het geheim van uw liefde;
uw bekommering en angst der ziel
bemoedige ons in angst en pijn;
uw hoofd, gekroond met doornen,
tone ons de aard van uw Koninkrijk;
uw laatste spreken aan het kruis
opene onze harten voor uw woord;
uw lichaam, uw verzoenend bloed
versterke ons ten eeuwigen leven;
uw testament: "dat zij allen een zijn",
zij het richtsnoer van uw erfgenamen;
uw evangelie des kruises
blijve onze geloofsbelijdenis.

Solo
[mel. 22f]
O godlijk Lam, dat met uw bloed voor onze zonden hebt geboet,
hoeveel hebt Gij voor ons gedaan, opdat wij niet verloren gaan.
De gemeente gaat zitten.

SCHRIFTLEZING: Matteüs 4,1–11
Solo

(EBGN 505 (mel. Ps. 128)

Een mens te zijn op aard ein deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn,
geen god onder de goden, geen engel en geen dier,
een levende, een dode, een mens in wind en vuur.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt;
de mensen niet verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan.

In de woestenij,Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd, in uw heerlijkheid.
MEDEDELINGEN
[JHDH 330]

Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg! Schenk van uw kracht mij
meer. Leer mij uw weg. Houdt mij in evenwicht. Dat 'k voor uw
aangezicht, wandel in het volle licht. Leer mij uw weg.
Hoe ook mijn toestand wordt. Leer mij uw weg. 't Leven zij lang of
kort, leer mij uw weg. Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood
of macht. Daar mijn ziel U verwacht. Leer mij uw weg.
[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.
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.
PRESENTATIE: meevieren.nl

GEBED / PREEK
Solo

[EBGS 420 mel. 68]\

Jezus, ga ons voor, deze wereld door,
en U volgend op uw schreden, gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand, naar het Vaderland.
Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen, achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.
Krimpt ons angstig hart onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht, dat ons troost en richt.

INZAMELING VAN DE GAVEN
Solo

Aria 70

Kom hopo dan, vo singi wan njoe wijze! Di soema kan, we meki a
moe prijze Wi Gado en wi Helpiman.
Di wi kom si hem lobbi en boenhatti De bigi so, - kaba wi membre
dati, Hoe reti tangi wi sa gi?
Fa wi moe doe, vo taki tangi nofo? Wi hangri troe; ma poti! nanga
mofo Wi no kan sori tangi toe.
Troe ala di wi mofo singi switi Tog wi kan gi hem sari en verdriti Di
tee na hatti a de si.

