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[aria 42]

Oen brara, sisa, hopo dan oen hatti en oen stem. Vo prijse wi boen
Helpiman en gi Hem bigi nem. A doe wi foeloe boen vo troe, so leki
wi kan si. Ma moro foeloe a de doe, di kibri now gi wi.
Wi hatti njam plisiri troe na so wan joeroetem. Wan switi wroko wi de
doe, te wi de prijze hem. Te wi de hopo singi so, mi no sa kenki dan,
no nanga Koning jandaso, no nanga goedoeman.
Tan-tiri soema, a no kan njam so wan switi pre, da singiman, da hem
wawan kan blijti alapee. Dapee wan switi singi de, a de vo finni toe.
Vo njam, vo dringi? a no ke, a no sa haksi joe.
We hopo dan, oen singiman, wan singi, mooi en krin, vo prijze da
boen Helpiman, Gran Gado wan pikien. Dem santa Engel hopo
stem, lofsingi hem vo troe. We mi, mi toe, sa prijze hem, en singi gi
hem toe.
BEGROETING / DAGTEKSTEN
[wijze 151 e]

Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer, van U de zegeningen
die ’k biddende begeer. Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs
en teer. Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer.
De gemeente gaat staan.
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G
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.
Amen.
Zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij
brengen naar uw heilige berg en naar uw woningen, zodat ik
tot Gods altaar kan gaan, tot de God van mijn jubelende
vreugde en U love, o God, mijn God.
[Wijze 84]

G

Lobbi Jezus! wi de kom, wo wi jeri joe krin tori; gi wi reti hangri
dan vo dem santa hemelleri. Meki ala ziel en hatti hopo tee na
joe na tapo.
Ke, joe switi hemelzon, Gadoglori, letti gi wi! Santa Jeje, zakka
kom! Hopo jesi, hopo hatti, en wi singi en wi begi moese switi
na joe jesi.

L

Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de
wapenen des lichts. Want er staat geschreven: Gij zult de Heer,
uw God, liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en
met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Een
tweede, daaraan gelijk, is: Gij zijt niemand iets schuldig dan
elkander lief te hebben. Want de geboden: gij zult niet
echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult
niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden
samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is zij de
vervulling van de wet.
[Wijze 167 a]

G

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.

L

Zo zij u dan bekend, dat door Christus u vergeving van zonden
ver-kondigd wordt. Want alzo lief heeft God de wereld gehad,
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dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder,
die in Hem gelooft, niet verloren ga, doch eeuwig leven hebbe.
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[Aria 67]

G

Halleluja! prijze Masra! Joe mi zieli, prijze hem! Prijze hem en
taki tangi na joe heeli liebi tem.
Liebisoema no kan helpi, dem no jeri, dem no si. Ma mi Masra
si en jeri, hem de kom vo helpi mi.

Psalm 37
L

Erger je niet aan slechte mensen,
wees niet jaloers op wie kwaad doen,

G

zij verdorren snel als gras,
zij verwelken als het jonge groen.

L

Vertrouw op de Heer en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.

G

Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.

L

Leg je leven in de handen van de Heer,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:

G

het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

L

Blijf kalm en wacht op de Heer,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

G

Wind je niet op, laat je woede varen,
erger je niet, dat brengt maar onheil.

L

De rechtvaardigen vinden redding bij de Heer,
hij is hun toevlucht in tijden van nood.

G

De Heer heeft hen altijd geholpen en bevrijd,
hij bevrijdt hen ook nu van de zondaars, hij redt hen,
want zij schuilen bij hem.
Halleluja. Amen.
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[wijze 151 e]

U zal ik eeuwig eren, die eeuwge goedheid zijt! U blijve, Heer der
heren, geheel mijn hart gewijd. Wat kan ik niet ontberen wanneer
uw hand mij leidt, wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid!
De gemeente gaat zitten.

SOLOZANG
SCHRIFTLEZING: Matteüs 6:25–34
[Aria 76 / mel. Aria 59]

Gran Gado! glori de vo joe, joe zorgoe boen vo wi vo troe, joe tjari
loekoe kibri wi joe gi wi switi Gado fri.
Gran Gado teki bigi nem, nn glori tee vo alatem. Joe de da moro
Santawan, joe de mi tranga Helpiman.
Gran Gado! tranga Helpiman, mi de vertrouw na joe wawan. Joe de
mi lobbi boen Tata. Da lobbi vo joe no kaba.
Gran Gado! switi Troostoeman, mi hatti de vo joe wawan. Joe lobbi
mi, mi lobbi joe, da so mi liebi switi troe.
GEBED / PREEK
1 Petrus 5:5b–11
[wijze 90 b]

Dem soema, di no sabi joe, wi sarihatti Masra, da dem moe broko
hede troe, dem moese feti, haswa; ma tog joe mofo taki krin: Tata
de zorgoe hem pikien.
Wi Masra! wi de prijze joe, joe gi wi da pramisi, dasan’, di de
vanoodoe, troe, da dati wi sa kisi; so leki wan pikien de doe, da so
wi toe kan wakti joe.
Dem soema, disi de vo joe, vo troe, dem ha boenhede; da wroko vo
dem dem de doe, en joe de gi dem brede; da joe dem wakti alatem,
kaba dem no kan kisi sjem.

6

Da gnade vo joe, dati gi wi wan tevrede hatti, te foeloe sani joe de
gi, wi prijze joe vo dati; te wi tan poti, wi no krei; joe gnade troostoe
wi so tee!
SOLOZANG
MEDEDELINGEN
[JdH 330 • met de rouwenden]

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.
[JdH 197 • voor de jarigen]

Blessie djaranti, Jezus naf mie, mie sabie loekoe, wan torie vo troe.
Wiens fa joe ogrie, Ai kon na joe. Goedoe en potie Jezus naf joe.
Dies na mie torie, dies na mie boeng. Prijze wi Gado singi gi Hem.
Dies na mie torie, dies na mie boeng. Prijze Jehova singi gi Hem.
Liebi so switie, terie ding boeng. Te notoe doro, wang goedoe no
drai. Loekoe en wakti, opo joe hai. Gado na tapoe, sa gie oen boen
rai. Dies na mie torie, dies na mie boeng. Prijze wi Gado singi gi
Hem. Dies na mie torie, dies na mie boeng. Prijze Jehova singi gi
Hem.
SOLOZANG
INZAMELING VAN DE GAVEN
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[Liedboek 151e]

Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert, der trouwe hoed’
en zegen van Hem, die ’t al regeert. Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs
uw voet kan gaan.
De Heer moet gij vertrouwen, begeert gij de uitkomst goed, op Hem
uw hope bouwen, zal slagen wat gij doet. Door geen
bekommeringen, geen klagen en geen pijn laat God zich iets
ontwringen: Hij wil gebeden zijn.
Een weg hebt Ge allerwegen, geen middel, dat U faalt. Uw doen is
louter zegen, uw gang met licht omstraald. Niets kan uw werk
verhindren, uw plannen zijn gewis. Gij doet voor al uw kindren wat
hun het heilzaamst is.
De gemeente staat op en zingt terwijl collecte naar voren wordt gebracht.

Laat Hem besturen, waken,’t is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles
maken, dat ge u verwondren moet, als Hij, die alle macht heeft, met
wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij
thans nog schreit.
VOORBEDEN / ONZE VADER
ZEGEN
[JHdH 57]

Bresi sa kon bogo bogo; Masra pramis' mi anga Yu. Lek wan alen a
sa wiki kra f' den de bribi fu tru. Sula fu seigi wan dei sa was’ kon na
gron. Now wan tu dropu de leki ma sibibusi sa kon.
Bresi sa kon bogo bogo. Mek tan-bun f' Yeye kon gaw. Masra, ke
wiki un libi. Mek' en f' bigin nanga now. Sula fu seigi wan dei sa was
kon na gron. Now wan tu dropu de leki ma sibibusi sa kon.

EEN GEZEGENDE WEEK TOEGEWENST !!!

