
daar is zoveel geween; ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen! 
Ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen! 
 
JdH 13] 

Ik wandel in het licht met Jezus, het donk’re dal ligt achter mij. En 'k 
weet mij in Zijn trouw geborgen, welk een liefdevolle Vriend is Hij. 
Refr.: Ik wandel in het licht met Jezus, en ’'k luister naar Zijn dierb're stem, 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, mijn ziel is Hem gans toegewijd. Met 
Hem verrezen tot nieuw leven, volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN 

[wijze 141a] 

Jezus, dierbre Heiland, luister naar ons lied, waar ons dankbaar harte U 
zijn hulde biedt. Neem al onze gaven, neem onszelf, o Heer; zie, wij 
leggen ’t alles aan uw voeten neer. 
 
Zie ons neergebogen in aanbidding, Heer! Trek ons, lieve Jezus, tot U 
meer en meer! Ach, wij dwaalden dikwijls van het rechte pad. Maar nu 
hebt Gij, Heiland, onze hand gevat. 
 
Voorwaarts, altijd voorwaarts reizen we op het pad, dat zo menig 
christen reeds vóór ons betrad. Alles achterlatend haasten wij ons 
voort, tot het doel bereikt is, ons de kroon behoort. 

 
GEBED & ONZE VADER & ZEGENBEDE 

[wijze 302] 

L De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde des 
Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen, 
G met ons allen! Amen. 
 
Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp I pray. 
Give me oil in my lamp, keep me burning, keep me burning till the break 
of day.  Refr. Sing Hosanna! Sing Hosanna! Sing Hosanna! to the King of 
kings! Sing Hosanna! Sing Hosanna! Sing Hosanna! to the King 

 
Give me love in my heart, keep me serving. Give me love …. 
 

Wij wensen u een gezegende week! 

E B G  A M S T E R D A M  Z U I D O O S T  

P R E E K D I E N S T  O P  1 6  M E I  2 0 2 1  

Zondag Exaudi ‘Hoor, HERE, hoe ik luide roep’ (Psalm 27:7) 

 

 
[Aria 79] 

Joe zoekoe kompe? we, na tapo, na hemel joe sa finni hem. Bika vo 
zoekoe na grontapo? Vo soso joe go lasi tem. Da so mi kom, vo 
membre joe: Joe kompe de na hemel troe. 

Wan liebisoema lobbi seki, Tog Jezus tan da srefiwan. Wan hebi dede a 
ben teki, Vo poeloe wi na satan han! Joe si, fa Jezus lobbi joe? Joe 
kompe de na hemel troe. 

Troe, nooiti Masra sa vergiti Wan enkliwan vo hem pikien! A gi hem sari 
en verdrieti, Te wi tan farawei vo hem. We, kom dan, di a kali joe! Joe 
kompe de na hemel troe. 

 
BEGROETING EN DAGTEKSTEN 

[Aria 79] 

Mi beste kompe de na tapo, Na kondre dia a no de. Pee takroe broeja-
liebi hopo, da switi lobbi moe gowei. Krin lobbi mi sa tesi troe, mi kompe, 
te mi kom na joe.     De gemeente gaat staan. 
 
L In de naam van Hem, wiens troon in de hemel is gevestigd en wiens 

koningschap heerst over alles. Genade zij u en vrede van God de 
Vader en van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. 

G Amen. 
Gebed op zondag Exaudi ‘Hoor, Here, hoe ik luide roep!’ 

[wijze 22f] 

G O Jezus Christus, licht ze bij, die leven aan uw licht voorbij. Voeg ze 
met uwe kudde saam, opdat zij niet verloren gaan. 

L Hoor, Heer, hoe wij luide roepen, wees ons genadig en antwoord 
ons. Want uw woord is schaars in onze dagen en gezichten zijn niet 
talrijk, de storm van uw Geest is gaan liggen en het vuur is uitgeblust. 
Daarom roepen wij: Heer, onze God, hoor ons gebed. 
 



[wijze 22f] 

G Vervul met uw genadeschijn, die op verkeerde paden zijn. Sta bij, die 
heimlijk in zijn hart verlokt en aangevochten wordt. 

 
L Hoor, Heer, hoe wij luide roepen. Want alles getuigt tegen U. Machten 

maken zich groot op uw aarde en kleineren U en uw schepping, de 
ellende schreit ten hemel en mensen keren zich van U af: Waar is 
God, onze God? Daarom roepen wij: Heer, onze God, hoor ons 
gebed. 

[wijze 22f] 

G Breng, die aan uw gebod ontkwam, terug als uw verloren lam. Maak 
de gewonde zielen heel en geef ze aan de hemel deel. 

 
L Hoor, Heer, hoe wij luide roepen. Want verdeeld is uw volk, 

onmachtig tot vrede, verdeeld is ons hart, twijfelachtig ons geloof. 
Hoe zouden wij van U getuigen? Daarom roepen wij: Heer, onze God, 
hoor ons gebed. 

[wijze 22f] 

G Open de doven het gehoor, de stomme lippen, spreek ze voor, dat zij 
belijden hun geloof, niet langer stom, niet langer doof. 

 
L Hoor, Heer, hoe wij luide roepen. Om uw vasthoudendheid blijven wij 

hopen en zoeken wij uw aangezicht. Laat ons uw roepen horen en 
open ons hart voor uw Geest, want er is geen andere god dan Gij die 
wij noemen ons licht en ons heil. Daarom roepen wij: Heer, onze God, 
hoor ons gebed. 

[wijze 22f] 

G Verlicht het oog dat U niet ziet. Leid hem weerom die U verliet. 
Verzamel die verwijderd gaan. Versterk ze die in twijfel staan. 
 
Dan zullen zij, niet meer vervreemd, voor tijd en eeuwigheid vereend, 
in aarde en hemel, dan en nu, allen tezamen danken U. 

De gemeente gaat zitten. 
 

1e SCHRIFTLEZING Jesaja 41:8–14 
[wijze 149] 

Blijf Gij met uw vrede, Heer, bij ons alle dagen; al vermoeit de weg ons 
zeer, laat ons niet versagen. Gaat uw vree met ons mee, dan stilt Gij 
ons wenen, is de angst verdwenen. 
 

Worden wij bij 't gaan gewond op vaak ruwe wegen, toch verkwikt uw 
vreeverbond ons met heil en zegen. Vreugd, genot, haat en spot, 
droefheid en verblijden moet tot U ons leiden. 
 

2e SCHRIFTLEZING Efeziërs 3:14–21 
[wijze 149] 

Gij gaat zelf, o Heer, vooraan, ook door angst en sterven, effent zo voor 
ons de baan, dat wij ’t leven erven. Heer, ook wij volgen blij U op al uw 
schreden, tot we uw Rijk betreden. 
 
Deel uw vrede aan ons mee als wij tot U naadren, want waar naar uw 
woord slechts twee of ook drie vergadern, daar zijt Gij hun nabij. 
Wees zo in ons midden en verhoor ons bidden. 
 

PREEK (Johannes 16:5–15) 
[wijze 89f] 

Santa Jeje, geest vo liebi, Gado sinsi alatem, nanga tranga, nanga bribi 
foeloe wi na disitem! Meki liebi, letti, krin doro geest en ziel en skin. 
 
Reti sabi, Gadokoni, santa frede gi na wi! Meki wi no doe wi wani, ma 
san joe de hangri si; poeloe wi na doengroe krin, Joe krin waarheid 
moese skijn! 
 
Santa Jeje, geest vo tranga, Geest, di njoe en vaste toe! Te didiebri 
wroko tranga, Joe moe wroko tranga toe! Fetisani gi na han, meki wi 
tron winniman! 
 
Masra, gi wi tranga bribi, Joe wi Gado, joe wi skild! No wan spotoe, no 
didiebri moe kan poeloe hem na wi; wi no haksi toe wi skin, Joe woord 
nomo taki krin. 

MEDEDELINGEN 
[JdH 53] 

Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar.Laat Een u sterkte 
geven, Ga tot uw Middelaar! Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel 
geween, en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! En zoveel leed te 
dragen, Ga niet alleen! 
 
O armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht! Laat u door Jezus 
vinden, Zijn last is zacht en licht. Daar is zoveel te dragen,  
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