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Opening Augustusmaand 
 

 
[aria 96] 
Ke, sani tog mi moesoe zoekoe troe, vo finni boen, vo njam wan 
switi liebi? Da Gadoboekoe piki krin gi joe; we jeri dan da fosisan: 
da bribi! We jeri dan da fosisan: da bribi. Da bribi! We jeri dan da 
fosisan: da bribi! 

En bribi no kan tan vo hem wawan, ma pee hem de, dapee a no ha 
trobi, vo finni toe da moro bigiwan, di Jesus srefi kali so: da lobbi. 

Ma wan de jete, di de dieri troe, di nanga dem toe fosiwan de 
knoopoe. So wan verbond, di holi doro troe; joe sabi hem, da 
derdewan: da hoopoe? 

We, plani ala drie na hatti dan, vo taki reti: lobbi, hoop en bribi. En 
teki Jesus leki djariman, dan joe sa finni zaligheid en liebi! 

 
BEGROETING / DAGTEKSTEN 

 
[wijze 167a] 
Harten, één om God te prijzen, zoekt nu saam bij Jezus rust. Laat 
uw liefdevlammen rijzen tot Hem, onze hoop en lust. Hij het Hoofd 
en wij de leden, Hij het Licht, wij wederschijn, Hij de Meester en wij 
broeders, die in Hem geheiligd zijn. 
 

Liefde, die ons hebt geboden in der liefde dienst te staan, 
wek Gij onder ons de doden, blaas het stervend leven aan. 
Laat de liefdevlammen rijzen daar, waar ’t dood en duister scheen; 
zij het, om Gods naam te prijzen, één voor allen, allen één. 
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De gemeente gaat staan. 
 

L Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde 
gemaakt heeft en die trouwe houdt tot in eeuwigheid. 

G Amen. 
 

L Here, Here God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van 
goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid bestendigt 
aan duizenden; die ongerechtigheid, overtreding en zonde 
vergeeft, maar ook de schuldige zeker niet onschuldig houdt, - 
neig uw oor en hoor, open uw ogen en zie, want niet op grond 
van onze gerechtigheid storten wij onze smeekbeden voor U 
uit, maar op grond van uw grote barmhartigheid. O Heer, hoor; 
o Heer, vergeef; o Heer, merk op! 

 
[wijze 624] 
Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen 
over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw 
bestaan, laat ons niet verloren gaan. 
 
L Here God, Zoon, Heiland der wereld, 

G sta ons genadig bij. 

L Here God, Heilige Geest, 

G blijf bij ons in eeuwigheid. 
 
[wijze 624] 
Hopo hemel, hopo gron! Ala liebisoema hopo! Hopo staar en moen en 
zon! Engel srefi, di na tapo! Ala wroko vo hem han: Prijze wi boen 
Helpiman. 
 
Hopo singi, prijze hem, singi tranga, singi switi! Gi hem eer en bigi 
nem; taki tangi, fa a fiti. Jonge soema, ouroewan: Prijze wi boen 
Helpiman. 

 
De gemeente gaat zitten. 
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De Kerklitanie van de Evangelische Broedergemeente 

L Christus, Lam van God, 

G Hoor en verhoor ons.  

L Voor onverschilligheid en ongeloof, voor alle dwaalleer, voor 
alles, wat uw eer tekort doet, voor onheilige zelfoverschatting, 
voor onnodige beschroomdheid, voor satans list en geweld, 
voor alle zonde, voor de eeuwige dood, 

G Behoed ons, Here God. Wij arme zondaren bidden, wil ons 
verhoren, Here God. 

L En uw heilige, christelijke kerk regeren en leiden; aan alle 
bisschoppen, voorgangers en dienaren van uw gemeente 
gezonde woorden bij een heilig leven schenken; getrouwe 
arbeiders in uw oogst zenden en zelf de harten vormen van 
hen, die zich voor uw dienst voorbereiden; bevestig het woord 
des kruises overal onder hen, die in uw naam gedoopt zijn; 
weer alle ergernis, verwijder de verleiders van uw volk; en 
bewaar het woord der verzoening onder ons tot aan het einde 
der dagen. 

G Verhoor ons, Here God.  

L Geef, o Heer, dat het onze gemeenten is aan te zien, dat Gij 
een God van vrede en orde zijt. Wandel onder ons met 
welgevallen en leer ons elkander onderdanig te zijn in de liefde. 
Neem uw intrek in onze huizen en gezinnen; zegen en heilig 
het huwelijksleven; laat onze kinderen onder uw tucht en 
vermaning opgevoed worden en vervul hen vroeg met uw 
genade; bestuur alle opvoeders der jeugd door uw Geest en 
laat hen beseffen, dat het uw lammeren zijn, die zij te weiden 
hebben; dat onze scholen en internaten onder uw zegen 
mogen bloeien. Leer onze jeugd beslist en blijmoedig te leven 
naar uw woord. Gedenk onze leden in de verstrooiing en voeg 
hen als levende stenen in uw huis. Laat ons allen tezamen 
toenemen in genade en kennis van U en stort uw Heilige Geest 
over uw gehele gemeente uit.  

G Verhoor ons, Here God.  
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L Leid ons ook in het beheer der gemeente; laat het verantwoord 
onder ons toegaan in alle dingen; dat handel en nijverheid voor 
U geheiligd worden en niemand in de zorg voor zijn onderhoud 
verstrikt gerake. Maak ons allen trouw in ons beroep, 
bescherm een ieder bij zijn arbeid en laat uw zegen daarop 
rusten; dat wij steeds bereid zijn om aan een ieder liefde te 
bewijzen en het weldoen en de mededeelzaamheid nooit 
vergeten. 
Laat deze aarde een veld zijn, dat Gij, Heer, zegent. Bewaar 
ons voor brand en noodweer, voor epidemieën en dure tijd. 
Wees met al de onzen die op reis zijn, zowel over land en zee 
als door de lucht, en laat hen ervaren, dat Gij nog wonderen 
van bewaring verricht. 

G Verhoor ons, Here God. 

L Geef aan uw volk ruimte om te wonen en open wereldwijd de 
deuren voor uw evangelie; wees tot licht en troost voor uw 
dienaren onder alle volkeren der aarde. 
Zegen het volk Israël, uw volk, het volk van het eerste verbond. 
Wil over alle volkeren en hun overheden in genade waken; 
mensen in alle talen, culturen en godsdiensten. Geef dat zij 
allen de vrede zoeken, en verhoor onze voorbede voor hen 
allen.  

[wijze 624] 
Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, die voor ons hebt 
geleden, gestreden onze strijd, opdat wij zouden leven bevrijd van 
angst en pijn, de mensen blijdschap geven en vredestichters zijn. 

L Wees met ons land en volk, zegen de mensen die 
verantwoordelijkheid dragen; schenk hun wijsheid en trouw in 
hun ambt. Laten ook wij er aan medewerken, dat uw naam 
onder ons volk geheiligd worde; en help ons tot een zegen op 
die plaats te zijn, waar Gij ons hebt gesteld. Behoed ons voor 
onderdrukking, oorlog en bloedvergieten; dat gerechtigheid, 
waarheid en liefde op aarde mogen heersen. 

G Verhoor ons, Here God. 
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L O Bewaarder, tot wie wij onze ogen opheffen, help allen, die in 
nood en gevaar verkeren; ontferm U over hen, die van huis en 
haard verdreven zijn; bezoek de gevangenen en breng hen tot 
berouw en bekering; bevrijd de onschuldig gevangenen; 
versterk met uw Geest en Woord allen die ter wille van het 
evangelie vervolgd worden; vertroost hen, die onder 
bekommernis en aanvechting gebukt gaan; wees de ware 
verzorger van allen die gebrek lijden; zie naar de wezen en 
weduwen om als een vader en beschermer; blijf de eenzamen 
nabij en wees de bejaarden tot steun; omring de zieken met uw 
liefde; en wanneer Gij de mensen laat sterven, zo wil 
gedenken, dat Gij een verzoening zijt, niet alleen voor onze 
zonden, maar ook voor die der gehele wereld. 

Ja, Gij God boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid, openbaar 
U als de Heiland aan alle mensen, ontferm U over al, wat door 
uw hand geschapen is. Want door het bloed des kruises hebt 
Gij alle dingen weer met U verzoend, al wat op de aarde en 
wat in de hemelen is. 

G Verhoor ons, Here God! 

L Leer ons in U te leven en leer ons in U te sterven om eeuwig te 
leven; bewaar ons met de gehele gemeente, die de voleinding 
bereikt heeft, in eeuwige gemeenschap, laat ons eenmaal bij U 
tezamen rusten van onze arbeid, U loven in uw Koninkrijk en U 
dienen in eeuwige gerechtigheid, onschuld en zaligheid. 

G Verhoor ons, Here God. 

[wijze 185] 
Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht, worde 
op aard en in de hemel, Here, voor uw liefde U toegebracht! Vader, 
sla ons steeds in liefde gade; Zoon des Vaders, schenk ons uw 
genade; uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot! 
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1e SCHRIFTLEZING: Psalm 103:1–13 
 
[JdH 446] 
Prijst de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel, hebt rijke stof; ’k zal, 
zo lang ik leef, mijn psalmen vrolijk wijden aan Zijn lof; ’k zal, zo 
lang ik ’t licht geniet, Hem verhogen in mijn lied, Hem verhogen in 
mijn lied. 
 
’t Is de Heer, wiens alvermogen ’t groot heelal heeft voortgebracht; 
Die, genadig, uit de hoge ziet, wie op Zijn bijstand wacht en aan elk, 
die Hem verbeidt, trouwe houdt in eeuwigheid, trouwe houdt in 
eeuwigheid. 
 

2e SCHRIFTLEZING: Marcus 8:27–30 
 
[wijze 107] 
Te mi de lezi Gadotori, te mi sidom, vo jeri hem, dan mi de begi: 
Masra, sori da pasi gi mi moro krin, fa mi kan kisi reti bribi, fa mi kan 
finni Gadoliebi. 

So srefi mi de begi taki: O Santa Jeje tiri mi! No meki foetoe vo mi 
naki, vo mi fadom, bifo mi si. Da joe moe leri mi, vo waka na Masra 
Jezus Kristus baka.  

GEBED / PREEK 

PREEKTEKST: Job 19:25 
 

[wijze 61] 
Hopo kom, singi Halleluja! Jezus de liebi! Kom njam plisiri, kom 
singi oen ala, di bribi! Halleluja! Glori en Halleluja! Jezus, wi Jezus 
de liebi! 

Prijze wi Jezus! Didiebri en dede a winni. Meki na plesi vo dede wi 
ala kan finni Njoe liebi troe; Jezus! wi lofsingi joe, disi da feti joe 
winni! 

Glori en tangi wi Helpiman, disi ben dede, di leki winniman joe tron 
wi Koning, wi hede! Halleluja! Glori en Halleluja! Jezus, wi Koning, 
wi hede! 
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MEDEDELINGEN 

 
[JdH 185 • met de rouwenden] 
Jezus nomo mi moe habi, mi wawan no man foe go. Nanga Hem 
troe mi sa wini ibri storm di tapoe mi. We, mi siel no frede dan, pe 
mi waka, pe mi tan. Mi sa volge zondro twijfel, pe mi masra tjari mi.  

’k Moet de Heiland met mij hebben, als de vijand mij ontmoet en ’k 
Hem door het Bloed des kruises als "verwonnene" begroet. O, dan 
vreest mijn ziel geen kwaad, waar mijn weg ook henen gaat! Ik wil 
volgen zonder vragen, waar mijn Meester gaat of staat. 
 
 
[Opw 47 • met de jarigen] 
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat Hij leeft, mijn 
angst is weg. Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst. En het leven is 
het leven waard omdat Hij leeft.  

Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, my fear is 
gone. Because I know, He holds the future. And Life is worth the 
living, just because He lives. 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN 

 
[JdH 499] 
U behoort geheel mijn leven, U te dienen is mijn eer. U te volgen is 
mijn roeping, ja mijn hoogste vreugd o, Heer. Hebt G’ Uzelf aan mij 
gegeven, Heer neem ook mijn offer aan. Dat mijn krachten, tijd en 
gaven, immer U ten dienste staan.  

Wijd mijn handen dat ze werken, wat mijn Heiland, U behaagt. Wijd 
mijn voeten, dat ze wandlen, waar uw liefdemacht mij schraagt. Wijd 
mijn stem opdat ik andren van uw goedheid spreken mag. Wijd mijn 
have, wijd mijn gave, laat m’ U dienen al de dag.  

De gemeente staat op en zingt terwijl collecte naar voren wordt gebracht. 
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Wat de wereld ook belove, Heer, Gij zijt mijn grootste schat. Laat m’ 
in uw nabijheid blijven, houd Gij steeds mijn hand gevat. Help mij 
dat mijn licht moog schijnen, ook op andere donkre paan. Laat m’ in 
woord en daad belijden, wat Gij hebt voor mij gedaan. 

DANK EN VOORBEDEN 
 

ONZE VADER 

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. 

ZEGENBEDE 
[wijze 540] 
L Da gnade vo wi Masra Jezus Kristus, en da lobbi vo Gado, en 

da gemeeenskap vo Santa Jeje moe de nanga joe, 

G nanga ala. Amen 
 

[JdH 657] 
Ik wil zingen van mijn Heiland. Van zijn liefde wondergroot. Die zichzelve 
gaf aan ‘t kruishout en mij redde van de dood. Zing o zing, van mijn 
Verlosser, met zijn bloed kocht Hij ook mij. Aan het kruis schonk Hij 
genade. Droeg mijn schuld en ik was vrij. 

Mi sa singi foe mi Jesus, en fa Hem ben lobbi mi. Na da kruisi Hem ben 
pina, meki mi kan feni fri. Sing’ o singi foe mi Jesus, na Hem broedoe pai 
foe mi. Na da kruisi Hem ben pina, tek’ mi skult’ en mek’ mi fri.  

 

EEN GEZEGENDE WEEK TOEGEWENST !!! 



 


