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[aria 4] 
Wendje Zion blijti joe! Hopo stem Jerusalem! Loekoe koning kom 
na joe, troe joe vrede koning kom. Hosianna David spruit! Grani odi 
fiti joe. 
 
O joe dieri Jesus Krist, wi toe kom vo miti joe. Loekoe wi nang’ switi 
hai. Bika wi de poti troe. Hosianna David spruit, blesi ibriwan vo wi.  
 
Hosianna David spruit, ala kondre de vo joe. Bigi eer en gloria fiti 
joe, wi boen Masra. Hosianna David spruit, tangi, tangi tan na wi. 

 
BEGROETING / DAGTEKSTEN 

 

 
 

AANSTEKEN ADVENTSKAARS 
 

[wijze 11 c] 
Kijk eens aan, kijk eens aan, steek het eerste kaarsje aan, want de 
liefde overwint, door het wonder van dit Kind. 
 
Kijk eens aan, kijk eens aan, steek het eerste kaarsje aan, want wij 
wachten en wij dromen, dat het Kerstfeest weer zal komen. 
 

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. 
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L Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis 
een baan voor onze God. Elk dal worde verhoogd en elke 
berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte 
en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren 
zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, 
want de mond des Heren heeft het gesproken. 

[wijze 459] 
G Kom hopo doro bigi now! Da glori Masra de vo kom, da 

Koning, disi grani troe, da Helpiman vo mi, vo joe. Di tjari 
Gadoblesi kom vo zondaar, disi ben fadom. We, ala singi 
hem, en hopo Gado nem! 

L Open wijd de poorten, open de oude deuren; daar komt de 
machtige koning. Wie is die machtige koning? Het is de Heer, 
sterk en krachtig, krachtig in de strijd. Open wijd de poorten, 
open de oude deuren; daar komt de machtige koning. Wie is 
die machtige koning? Het is de Heer, hij is almachtig. Hij is de 
machtige koning! 

[wijze 459] 
G Gezegend was het land, de stad, waar deze Koning binnen-

trad. Gezegend ’t hart, dat openstaat en Hem als Koning 
binnenlaat. De zonne der gerechtigheid verblindde niet door 
majesteit; maar wat in duister sliep, ontwaakte toen Hij riep. 

L Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van 
Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en 
zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een 
ezelshengst, een ezelinnejong. 
Dan zal Ik de wagens uit Efraim en de paarden uit Jeruzalem 
tenietdoen, ook de strijdboog wordt tenietgedaan; en hij zal 
de volken vrede verkondigen, en zijn heerschappij zal zich uit-
strekken van zee tot zee, en van de rivier tot de einden der aarde. 

[wijze 459] 
G Mi Helpiman, mi plisi joe! Kom, liebi na mi ini toe, mi lobbi 

Masra Jezus Krist, mi hangri vo joe Gadotroost! Joe Geest 
moe sori, tjari mi da hemelpasi alapee; dan mi sa singi joe dia 
en janda toe. 
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De gemeente gaat zitten. 
 

WOORD VOOR DE KINDEREN 
 

[aria 5] 
G Dem Jerusalem pikien ben de prijze Jesus nem. Dem pikien tie 

vo wi tem, dem de moksi nanga dem! We kom si! Pikien de singi 
krin. We kom si! Pikien de singi krin. Hosianna! Hosianna! 
Hosianna! vo David pikien. 
 
San di David taki toe, wi kom jeri nofo troe. Dem pikien sa 
prijze joe, disi de na bobbi toe. We kom si! Pikien de singi krin. 
We kom si! Pikien de singi krin. Hosianna! Hosianna! 
Hosianna! vo David pikien. 
 

SCHRIFTLEZING MATTEÜS 21:1–5 
 
[aria 5] 

G Wi na boekoe lesi toe, Masra wi moe lobbi troe: Hemelkondre 
de vo dem, di dem hatti gi na hem. We kom si! Pikien de singi 
krin. We kom si! Pikien de singi krin. Hosianna! Hosianna! 
Hosianna! vo David pikien.  
 

SCHRIFTLEZING MATTEÜS 21:6–11 
 
[aria 5] 

G Ouroe soema en pikien, moksi prijze, singi krin! Wi lofsingi diaso 
moese piki jandaso! We kom si! Pikien de singi krin. We kom si! 
Pikien de singi krin. Hosianna! Hosianna! Hosianna! vo David 
pikien. 

 
SCHRIFTLEZING MATTEÜS 21:12–16 

 
De gemeente gaat staan. 

 

 
 

[aria 14] 
Hosianna, gezegend is Hij die komt. Hosianna, Hosianna, geze-
gend is Hij die komt, Hij die komt in de naam van de Heer. 
Hosianna, gezegend is Hij die komt. Hosianna, Hosianna, Hosi-
anna in de hoge [2x] Hosianna, Hosianna, Hosianna in de hoge. 
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Hosianna, grantangi vo Hem di kom. Hosianna, Hosianna, 
grantangi vo Hem di kom, disi kom na nem vo Masra. Hosianna 
grantangi vo hem di kom. Hosianna, Hosianna, Hosianna tee na 
tapoe! [2x] Hosianna, Hosianna Hosianna tee na tapoe! 
 
[54] 
Hosianna, gezegend Hij, die komt, Hij, die komt, Hij die komt, 
Hosianna Davids Zoon! Hij, die komt in den Naam des Heern! Hij, 
die komt in den Naam des Heeren! Hosianna! Hosianna! Hosianna 
Davids Zoon! Hosianna Davids Zoon! 
 
Hosianna, grantangi vo Hem, di de kom, Hem di kom, Hem di kom, 
Hosianna vo David pikien! Hem, di kom na da nem vo wi Masra! 
Hem, di kom na da nem vo wi Masra! Hosianna! Hosianna! 
Hosianna! vo David pikien! Hosianna vo David pikien! 
 

 
 

GEBED / PREDIKING 
Jeremia 23:5–8 

 
[wijze 151 g] 
Fa mi sa doe, vo miti mi Masra Jezus Krist? A de wan gran visiti, di 
joe de kom vo gi! Plisiri mi de fili, mi hatti de njam prei. Joe kom vo 
wi famili, so leki wi, joe de. 
 
Zo diep waart Gij bewogen: Gij daaldet van uw troon; uit godlijk 
mededogen zocht Gij der mensen woon, Gij die de last der volken, 
hun plagen duizendvoud, wat niemand kan vertolken in liefde 
omsloten houdt. 
 
Ver van de troon der tronen en ’s hemels zonneschijn wilt Ge onder 
mensen wonen, der mensen broeder zijn. Met God wilt Ge ons 
verzoenen, tot God heft Ge ons omhoog, en onder millioenen hebt 
Gij ook mij in ’t oog. 
 
Di joe kom na dem soema, dem ben go miti joe. Dem singi 
Hosianna, dem tjari palmhan toe. We, so mi hatti hopo, en nanga 
switi prei mi loekoe tee na tapo, vo miti joe dapee. 
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MEDEDELINGEN 
 

[met de rouwenden] 
Heer in de hemel zie ons aan, geef ons uw licht op ’t levenspaân. 
Leg toch uw zegen diep in ’t hart, ’t leven o Heer, is zo verward. 
God in de hemel, hoor ons aan, geef ons de kracht om door te gaan. 
 
Heer van de schepping zie de mens, die tot U komt en ’t goede 
wenst. Geef hem de rijkdom van uw macht, geef vrede Heer, die U 
verwacht. God in de hemel, hoor ons aan, geef ons de kracht om 
door te gaan. 
 
Heer van de liefde, zie ons staan, neem onze dank en lofprijs aan. 
Maak ons uw lijden tot een deugd, maak heel de aarde vol van 
vreugd. God in de hemel, hoor ons aan, geef ons de kracht om door 
te gaan. 
 
 
[JdH 185 • voor de jarigen] 
Jesus nomo mi moe habi. mi wawan no man foe go. Nanga Hem 
troe mi sa wini ibri storm di tapoe mi. 
Koor: We, mi siel no frede dan, pe mi waka, pe mi tan. Mi sa folge 
sondro twijfel, pe mi Masra tjari mi. 
 
Jesus nomo mi moe habi, dan mi lai de ligti troe. No wan sorgoe mi 
no sabi,di mi waka na Hem sei. We, mi siel no frede dan… 
 
Jesus nomo mi moe habi, te Hem boskopoe mi moe gi. Pe da 
sondoe magti broko ala hati, siel en skin. We, mi siel no frede dan… 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN 

 
[wijze 22 b] 
Lof zij aan God, almachtig groot, die deernis heeft met onze nood. 
Hij zond ons zijn geliefde Zoon - uit Hem geboren - van zijn troon; 
 
opdat Hij onze Heiland zij, van zondelast ons make vrij en brenge in 
de duisternis het licht, dat onze redding is. 
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Hoe groot is Gods barmhartigheid, zijn liefde en goedertierenheid! 
God doet een werk, waarvoor geen man Hem ooit naar waarde 
danken kan. 
 
Neem Hem dan nu met vreugde aan, maak in uw hart voor Hem ruim 
baan, opdat Hij kome in uw gemoed en gij ervaart: de Heer is goed! 
 

De gemeente staat op en zingt terwijl de collecte naar voren wordt gebracht. 
 
De Vader op de hoogste troon en zijn eniggeboren Zoon, de Heilge 
Geest gelijkerwijs zij nu en eeuwig dank en prijs! 

 
DANK EN VOORBEDEN / ONZE VADER 

 
ZEGEN 

 
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. 
 
[wijze 11 d] 
Ala soema jeri now, fa wi Gado de getrouw. A ben gi wan Helpiman 
na wi poti lasiwan. 
 
San dem ouroetem tata hangri si granwei kaba, sani dem pramisi 
toe, dati now wi Gado doe. 
 
Singi Hosianna dan! Teki da boen Helpiman! Jezus Kristus, da hem 
nem; troe, da nem de fiti hem. 
 
Jezus, mi de begi joe: Kom na mi, mi hangri troe. Hatti nanga ziel 
en skin joe moe meki dem kom krin. 
 

 
 



 

 

 
 

Een gezegende Advent! 
 


