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AMSTERDAM ZUIDOOST 

Preekdienst op 19 juni 2022 • Vaderdag 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
[aria 67] 

[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. 
 

Mi boen Masra mi sa prijze, mi sa gi hem bigi nem: Halleluja mi sa 
singi nojaso en alatem. 
 

BEGROETING EN DAGTEKSTEN 
 

INLEIDEND WOORD EN GEBED 
 
[aria 68] 

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. 
 

Prijze hem, di lobbi wi nanga so wan tranga lobbi; di go doro, ala 
di wi de gi hem foeloe trobi. Hem, da hattilobbiwan: Prijze wi boen 
Helpiman. 
 

Aan de Heiligen Geest zij eer, ere zij aan God de Vader, en aan 
Jezus, onze Heer: heilge drie en één te gader! Want zijn goeder-
tierenheid zal bestaan in eeuwigheid. 
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De gemeente gaat staan. 

 
L Here, door uw Naam hebt Gij op aarde taal gesproken 

en ruimte gemaakt om in te wonen. 

G Laat ons uw woorden leven en laat ons waar geen leven is 
niet in alle talen zwijgen. 

L Laat ons woorden spreken door uw Naam, 
die ons doet roepen: Heer ontferm U over ons! 

G Getrouwe God, de aarde is een getuigschrift 
van uw heerlijke Naam. 
Wijsheid echoot daarin als weerklank van uw Woord 
van vóór de tijd voert zij ons door de tijd. 

L Here, spoor ons aan om te leven naar haar onderwijzing, 
die ons doet roepen: Heer ontferm U over ons! 

 
[wijze 10] 

Zo kunnen wij het wagen, alles aan Hem te vragen. Wij mogen 
zonder schromen blijmoedig tot Hem komen. 
 
L De mens, die Gij bijna goddelijk hebt gemaakt, 

heeft de duisternis gekozen. 
Here, Gij hebt de rechtvaardige verhoogd en verheerlijkt. 

G Here God, nu uw Zoon licht heeft ontvangen 
en uw Geest, nieuw leven opwekt. 
Nu Gij ons roept om op te staan 
op de onzekerheid van het leven, 
o God, help ons overeind. 
Zo roepen wij: Heer ontferm U over ons! 
Amen. 

 
De gemeente gaat zitten. 

 

WOORD VOOR DE KINDEREN 
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[aria 105] 

Mi sa feti reti reti vo tron winniman. Mi sa feti dei en neti tee na 
Kanaan te dem wani tapo mi, dan, mi Jesus, joe moe gi tranga 
bribi. Ke no libi mi da zwakawan. 
 

Joe ben kali, joe ben hali mi vo kom na joe. We, mi Masra, mi sa 
haswa, gi mi tranga toe, vo mi no moe lasi tem, en vo mi no kisi 
sjem. Drai na pasi, de da fasi vo go lasi troe. 
 

We grantangi, mi de hangri doro jandasei, pee dem winni, pee 
dem dini Gado alapee, pee da gran Halleluja nooiti moro sa kaba. 
Switi plesi! Gado fesi mi sa si dapee. 

 
De kinderen gaan naar de zondagsschool. 

 
EERSTE SCHRIFTLEZING • Psalm 76 

Voor de koorleider. Bij samenspel. Een psalm van Asaf, een lied. 

Vermaard is God in Juda, groot is zijn naam in Israël. 
In Salem sloeg hij zijn tent op, in Sion lag hij in hinderlaag. 
Daar brak hij bogen en pijlen, schilden en zwaarden, oorlogstuig. 
Hoe stralend bent u, hoe machtig, 
vanuit het gebergte loerend op prooi. 
Dapperen werden beroofd, in slaap verzonken, 
geen held die zijn kracht nog hervond. 
Al door uw dreigen, God van Jacob, bezweken ruiters en paarden. 
Vreeswekkend bent u, wie kan uw toorn trotseren ? 
Vanuit de hemel klonk uw oordeel, 
de aarde vreesde en hield de adem in: 
u, God, rees op om recht te spreken, 
te redden alle vernederden op aarde. 
Wie in woede tegen u opstond, zal u loven, 
wie ontkwam aan uw woede, omgordt zich met gejuich. 
Doe geloften aan de Heer, uw God, en los ze in. 
Allen rondom hem: breng gaven aan de Geduchte, 
die machtigen de moed beneemt, 
koningen der aarde net vrees vervult. 
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[wijze 7] 

Masra! gi wi jesi; kibri wi en blesi tog wi ala na joe nem, dei en 
neti, alatem! 
Masra! gi wi jesi! Meki tog joe fesi skijn gi wi, vo gi wi krin! Loekoe 
ala joe pikien! 
Masra! gi wi jesi! Masra, hopo fesi gi wi fri, joe switi fri! Masra, jeri, 
sari wi! 

 
TWEEDE SCHRIFTLEZING • Lucas 16:19–31 (HSV) 

Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer 
fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was 
een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn 
poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. En hij 
verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van 
de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en 
likten zijn zweren. 
Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de 
schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf 
en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar 
hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn 
schoot.  hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en 
stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in 
het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijk pijn 
in deze vlam. Abraham echter zei: Kind, herinner u dat u het 
goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het 
kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er 
tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van 
hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen en ook zij niet die 
vandaar naar ons zouden willen gaan. 
En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn 
vader stuurt, want ik heb vijf broers. Laat hij dan tegenover hen 
getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van 
pijniging. Abraham zei tegen hem: Zij hebben Mozes en de 
profeten. Laten zij naar hen luisteren.Hij echter zei: Nee, vader 
Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, 
zouden zij zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet 
naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten 
overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan. 
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GEBED 
 

OVERDENKING 
Wat heb je voor een ander over? 

 
ORGELSPEL 

 
[aria 91] 

Kom, kom na Jesus! Sani joe drai? Kom na hem kruisi, hopo joe 
hai. Liebi en vrede hem wani gi. Kom, kom na hem, o kom! Ke! 
hoe switi tog da joeroe de, te wi fili, hem de na wi sei! Fri vo hem 
switi, switi so tee, kom, kom na hem, o kom! 
 

Hem no sa jagi no wan gowei, ala, oen ala kom na hem sei! 
Loekoe, dem zondaar hem lobbi tee. Kom, kom na hem, o kom. 
Ke! hoe switi tog da joeroe de, te wi fili, hem de na wi sei! Fri vo 
hem switi, switi so tee, kom, kom na hem, o kom! 
 

Jeri mi zieli: tem de vo troe, Helpi? tidei a de loekoe joe! Teki hem, 
taki: Jesus vo mi, Loekoe: da kom mi de kom! Ke! hoe switi tog 
da joeroe de, te wi fili, hem de na wi sei! Fri vo hem switi, switi so 
tee, kom, kom na hem, o kom! 

 

LIED VOOR DE ROUWENDEN 

 

[wijze 83d] 

Sterk en trouw is Jezus’ hand, daarmee kan Hij mij bewaren. ’k 
Heb zijn kruis tot onderpand, dat Hij mij niet meer laat varen. Dat 
de Ontfermer met mij gaat, is mijn troost en toeverlaat. 
 

Wordt het duister voor mijn voet, wil God mij de ogen binden, 
zodat ’k angstig vragen moet of nog uitweg is te vinden, dat mijn 
Gids toch voorwaarts gaat, is mijn troost en toeverlaat. 

 
MEDEDELINGEN 

 
AANDACHT VOOR DE VADERS 
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LIED VOOR DE JARIGEN 
 

[aria 81] 

Mi Jesus, mi boen Masra, a kali wi so krin, a kali wi so switi: We 
kom tog, mi pikien. 
 

We di wi jeri dati, wi hopo go na hem, a brasa wi, a bosi, a gi wi 
switi nem. 
 

Vo troe, da wan boen Masra, wan lobbi Helpiman! Na hem mi gi 
mi abra, na hem mi wani tan. 
 

INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
[wijze 22e] 

Komt, laat ons blij zijn allen saam, van harte prijzen ’s Heren 
naam. Lof zij God Vader, Zoon en Geest, die onze hulp steeds is 
geweest. 
 
Mi prijze joe, mi Helpiman, di ben pardon mi potiwan, joe potti mi 
na ini pen, joe teki mi vo joe pikien. 
 
Wan bigi boen mi finni now, di mi no waard, mi sjem vo troe. Ma 
now mi hatti wensi toe, vo teego mi moe tan na joe. 
 
O Heer, wiens almacht alles kan, maak voor uw Koninkrijk ruim 
baan. Maak mensen tot uw dienst bereid, dat zij ons voorgaan in 
de strijd. 
 
Breng Gij het werk, dat uwe hand begon, in onze tijd tot stand. 
Verhoor Gij ons gebed en leid uw volk, o Heer, tot uniteit. 
 
U loven wij met blijde mond, want onze hoop heeft vaste grond: 
wij weten, dat Gij ons geleidt naar ’t leven in uw heerlijkheid. 

 
DANK EN VOORBEDEN 

 
ONZE VADER 
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ZEGEN 
 

L De Here zegene 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. 
 
 

[aria 61] 

Avond wordt het weder, die de rust ons meldt. Stille vree daalt 
neder. Over hof en veld. 
 

Neti de kom baka, doengroe tapo gron; Gado vrede saka bro a 
tjari kom. 
 

Slechts de beek blijft vlieten, loopt van jaar tot jaar. Kent geen rust 
genieten immer voorwaarts maar 
 

Watra wroko tranga, a de kom, a go foeloe jari langa, jete a no bro. 
 

Ziel zo is uw streven, met of zonder lust; God zelf kan u geven 
ware avondrust. 
 

Nomo riba habi wroko doro. Troe no wan bro a sabi no na neti toe. 
 

So mi hatti seki, geersi riba toe. Gado nomo meki a de finni bro. 
 
 

WIJ wensen u een gezegende week! 
 

 

voorganger: broeder Djoemi Toemin 
organist: broeder Walter Sporkslede 

De tweede collecte is vandaag bestemd voor de Graaf Zinzendorf 
Stichting. 

Volgende dienst: zondag a.s., 26 juni, 11.00 uur 
Doopdienst, voorganger: ds. Markus Gill 


