[Aria 66]

Wan singi mi de hopo, Na hatti a komopo, Na hatti ini a moe go.
Troe nanga switi wijze A fiti vo wi prijze Wi Gado, di ben gi wi bro.
Troe Masra ha boenhatti, Wi ala sabi dati. Ke! hem de zorgoe wi
so boen! Makzien vo hem no tapo, A foeloe, en a hopo, Wi ala kisi
wi ransoen.
Dem fowloe hopo singi, Joe si? dem njam en dringi, Di Gado srefi
zorgoe dem. Dem blomtje toe de smeri, Mooi klosi dem de weri: Ke!
fa dem prijze Masra nem.
So srefi Masra wani Vo zorgoe alasani Gi ala dem pikien vo hem.
Ma poti! fa wi stoutoe, Na bribi wi de foutoe, Wi no de gi hem bigi
nem.
Dan Masra de pramisi! Vo doro joe sa kisi San disi de vanoodoe
toe. Hem gnade sa go doro; We, harki moro moro Hem switi stem,
di kali joe.
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Wan herder de, di kali Hem skapoe nanga nem. A kali dem so switi, Vo
di a lobbi dem, dem, di harki na hem stem.
En ala di dem ruste, A wakti, loekoe dem; vo ogri no moe miti dem
skapoe, di vo hem, hem, no wan pee, no wan tem.
Da herder? da wi Masra, wi lobbi Helpiman. Dem skapoe? dati ala, di
troe troe wani tan, tan, na Masra Jesus han.
BEGROETING / DAGTEKSTEN

GEBED / ONZE VADER
[wijze 618]

Als de Heer mijn Herder, ik zijn schaap mag zijn, treed ik kalm en
rustig verder door des levens zandwoestijn; kwellen mij geen
zorgen, in zijn hoede veilig, welgeborgen.
Als de Heer ’t geleide van zijn Geest mij biedt, als ik nooit vergeefs
Hem beide, ’t zoekend oog Hem telkens ziet, vrees ik voor geen
donker. Zelfs de nacht is licht van stargeflonker.
ZEGEN
[wijze 618]

Als de Heer mijn leven en verzoening is, kan mij dood noch graf
doen beven, ja geen macht der duisternis. Trouw zal Hij
beschermen over wie Hij eens Zich wou ontfermen.
Als de Heer, mijn Koning, in zijn dienst mij neemt, opent eenmaal
zich de woning, waar mij niets van Hem ontvreemdt, waar ik altoos
juichen, eeuwig lof en dank Hem mag betuigen.

We, prijze da boen Masra, di lobbi wi so tee! We, taki hem grantangi, vo
hatti kan njam pre, pre, na so wan switi dei.
De gemeente gaat staan.
L
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
G
Amen.
L
Wij zoeken onze hulp bij U, God,
G
want U hebt ons geschapen om mens op uw aarde te zijn.
L
U blijft ons trouw in uw liefde,
G
hoe we ook geworden zijn en wat we ook gedaan hebben.
L
Zie ons hier staan met onze schuld en onze hoop,
G
met ons gemis en ons verlangen, met onze wrok en onze liefde
L
met ons onrustige hart in al die onrust om ons heen:
G
breng ons hart tot rust bij U.
[wijze 22h]

Ontferm U onzer, heilig God; wij overtraden uw gebod. Vergeef
genadig onze schuld, die onze ziel met smart vervult.
Gij die steeds op ons smeken let, drieenig God, hoor ons gebed. Zo
roemen we U in eeuwigheid voor ’t heil, ons door uw gunst bereid.

GEBED / OVERDENKING
Preektekst Johannes 10:1–15

PSALM 23
L
G
L
G
L
G

Een psalm van David.
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig
water,
hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

[wijze 83d]

Jezus, Gij mijn toeverlaat, Gij, mijn Herder in dit leven, Gij, mijn
Helper, Steun en Raad, 'k wil m' aan U gans overgeven. Onder Uwe
hoede, Heer, leg ik veilig mij ter neer.
De gemeente gaat zitten.
1e SCHRIFTLEZING 1 Petrus 5:1–4
[wijze 74]

De Heer is mijn Herder! ’k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden; Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der
rust.
De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel; Hij brengt mij op
wegen van goedheid en zegen; Hij schraagt m’ als ik wankel, Hij
draagt m’, als ik viel.
De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf met grimmende
kaken, geen schrik zal mij naken; O, Heer, mij vertroosten Uw stok
en Uw staf.
De Heer is mijn Herder! In ’t hart der woestijn verkwikken en laven
zijn hemelse gaven; Hij wil mij versterken met brood en met wijn.
De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd; ’k zal immer verkeren in
’t huis mijnes Heren: zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd.

[JdH 883]

De Heer 's mijn Herder en geen ding ontbreekt mij naar Zijn wil. Hij
schenkt mij rust in grazig land, aan waat'ren klaar en stil.
A mek’ mi sili firi bun. A pot’ mi futu tru fu koiri dan da bun pasi,
lek’, En wan’ mi fu du.
Al ga ik door een duister dal, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt altijd
met mij en Uw stok en staf vertroosten mij.
Yu wakatiki steifi mi. Yu pot’ mi fu sidon na tafra abra nang’ abra f’
den di de faya mi.
Zo zullen heil en goedheid groot mij volgen dag aan dag. En ik
verkeer in 's Heren huis, waar 'k eeuwig wonen mag.
MEDEDELINGEN
[JdH 586]

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. De nacht valt in, waarin
geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer, ontvallen mij. Der
hulpelozen hulp, wees mij nabij.
Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. Tranen en leed zijn
nu niet bitter meer. Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? Ik
triomfeer, mij is de Heer nabij.
[JdH 132]

Heer! Ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer; laat ook
van die milde regen dropp'len vallen op mij neer; ook op mij, ook
op mij, dropp'len vallen ook op mij.
Ga mij niet voorbij, o Herder! Maak mij gans van zonden vrij; vloeit
de stroom van zegen verder, zegen and'ren, maar ook mij. Ja, ook
mij, ja ook mij, zegen and'ren, maar ook mij.
INZAMELING VAN DE GAVEN

