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Samenzang: Ope mi sa go kibri 

Ope mi sa go kibri, 
te nowtu moro mi? 
Osuma sabi ibri 
bun dei di mi de si? 
Na Yu, na Yu Yehofa, 
mi tranga kibri presi. 
Bun dei èn dei fu tesi, 
Yu sabi, Yu wawan. 

Ke, Masra di Yu sabi 
mi sari èn mi krei. 
Wan trowstu mi kan abi: 
Yu no de farawei. 
Na Yu, na Yu Yehofa, 
di sabi alasani. 
Mi owpu èn mi wani 
mu de na Yu wawan. 

Welkom & Dagteksten 

Samenzang: Als ik maar weet 

Als ik maar weet, dat hier mijn weg, 
door U, Heer, wordt bereid, 
en dat die weg hoe moeilijk ook, 
mij nader tot U leidt. 
Nader tot U, nader tot U, 
nader mijn Heiland tot U; 
als ik maar weet, dat alles hier, 
mij nader brengt tot U. 

Als ik maar weet, uw liefd’ o Heer, 
vertroost mij dag aan dag; 
dan juich ik voort, wat ook mijn lot 
op aarde wezen mag. 
Nader tot U, nader tot U, 
nader mijn Heiland tot U; 
als ik maar weet, dat alles hier, 
mij nader brengt tot U. 
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Levensloop 

Samenzang: Ga niet alleen door ’t leven 

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! 

Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart. 
Ach geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurend’ ogen, naar Jezus heen! 
Richt dan de treurend’ ogen, naar Jezus heen! 

Bijdrage van Cherish, Zipphora en Michelle 

Samenzang: Leer mij uw weg, o Heer 

Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. 
Schenk van Uw kracht mij meer, leer mij uw weg. 
Houd mij in evenwicht, dat ’k voor uw aangezicht, 
wandel in ’t volle licht, leer mij uw weg. 

Gado fu hei, fu gron tan krosibei. 
Te netidungru kon, tan krosibei. 
Meki wi ati krin leki nyunyun pikin, 
dresi wi sil’ èn skin. Tan krosibei. 

Te un’ no firi bun, tan krosibei. 
Te sorgu dangra un’, tan krosibei. 
Efu prisiri de, furu watr’ ai kande 
sar’ nanga lafu. Ke, tan krosibei. 

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. 



  
  
 

 

4  

Schriftlezing Psalm 23 

Overdenking 

Samenzang: Mi de go, mi de go 

O wanneer, o wanneer, 
zal ik zijn bij mijnen Heer? 
Mijne ziel is vol verlangen, 
Hem voor eeuwig te omvangen, 
Hem te brengen dank en eer! 

Waka kon, waka kon! 
Fu wi kisi Kanaan, 
fu wi kisi da moi foto, 
disi glori de romboto, 
dape mi de angri tan. 

Yandasei, yandasei, 
Yanda na moi kondre de. 
Engel mi de yere singi. 
Suma moksi tu na ini. 
Disi dya den ben krei. 

Collecte 
De gaven zijn bestemd voor het werk van de Evangelische 
Broedergemeente Amsterdam Zuidoost, Wi Eegi Kerki. 

Lied bij de collecte: Welk een vriend is onze Jezus 

Welk een vriend is onze Jezus 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer, 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer. 
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Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem, die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen 
dan Hij, die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing; 
Hij alleen is ’t, die ons schraagt. 

Zijn wij zwak, belast, beladen 
en ter neêr gedrukt door zorg. 
Dierb’re Heiland, onze Toevlucht, 
Gij zijt onze Hulp en Borg! 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer.  

Gebed 

Lied bij het uitgeleide: Wan ten de fu wi miti 

Wan ten de fu wi miti, wan ten tu fu prati, 
so leki fa a fiti, so Gado tiri wi. 
A seni wi go waka, wi tan wan syatu ten. 
A kari wi kon baka sodra a bun na En. 
Ala libisuma de soso wakaman: 
Na En wawan, wi Masra tan na srefiwan. 

Adyosi wi mu’ taki makandra now, na tru. 
Alwasi ati naki èn ai lon watra tu. 
Adyosi, sisa, brada, na switi Gadofri 
mu tan na alamala, te now wi go prati. 
Ala libisuma de soso wakaman: 
Na En wawan, wi Masra tan na srefiwan. 
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Liturgie op de Begraafplaats 

L Geloofd zij Jezus Christus, die de opstanding is en het leven. 
Hij is dood geweest, en zie, Hij leeft. 
Wie in Hem gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Hem 
willen wij loven in de gemeente die uitziet naar Hem, samen 
met hen die ons zijn voorgegaan, 

G nu en alle dagen van ons leven.  

G Daalt het lichaam ook in de aard’, 
op dit woord zal ik vertrouwen: 
bij Hem blijf ik wel bewaard, 
wil de dood mij ook benauwen, 
totdat eens het duister zwicht 
en wij God zien in zijn licht. 

L Onze Heer Jezus Christus, 

G wees ons nabij. 

L U bent mens geweest zoals wij:  
uw leven op aarde, uw armoede, 
uw eenvoud, uw toewijding en trouw, 
uw twijfel en strijd, uw overgave aan Gods wil,  
uw angst en pijn, uw dood aan het kruis 

G zijn ons tot troost en bemoediging op onze levensweg. 

L Uw leven en sterven 

G maakt ons leven heel. 

L Omdat U bij ons bent 

G geloven wij dat dood noch leven ons kan scheiden van uw 
liefde.  

L U bent de opstanding: U hebt de macht en de kracht om 
ook ons levend te maken. Naar uw komst zien wij uit: kom 
onze wereld bevrijden. Blijf ook hen in uw hand houden die 
gestorven zijn. 
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G Zegen ons, Heer. In ons verdriet en met onze vragen 
komen wij tot U, onze God. 

L Nu onze zuster Dorothy Ursila Rozenblad gestorven is, 
vertrouwen wij haar toe aan U. 
Leer ons om ons eigen leven en sterven in uw licht te zien. 
Bewaar ons met heel de gemeente die ons is voorgegaan in 
blijvende gemeenschap. Laat ons eenmaal vrede vinden bij 
U, U loven in uw Koninkrijk en uw gerechtigheid ervaren in 
eenvoud en vreugde. 

G Verhoor ons, Heer onze God.  

G Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde 
geheiligd, uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede, gelijk in 
de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons 
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij 
vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze.Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

L De Here zegene u en behoede u; 
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 

G In Jezus’ naam, ja amen. 

G Amen ja, halleluja!  
U zij de lof in eeuwigheid, 
omdat Gij voor ons, voor mij 
een God van licht en leven zijt! 
Welk een troost is dit voor ’t hart: 
al uw kind’ren zijn bewaard, 
zullen ooit hersteld van pijn  
in uw huis geborgen zijn. 
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