
 
 

E V A N G E L I S C H E  B R O E D E R G E M E E N T E  

A M S T E R D A M  Z U I D O O S T  

L i t u r g i e  v o o r  3 1  j u l i  2 0 2 2   

O p e n i n g  A u g u s t u s m a a n d  
 
[wijze 167 a] 

God des vredes, heil en vrede heeft uw woord eens toegezeid aan 
het huis, met dank en bede tot uw ere toebereid. Hier ook wilt Gij 
zeker wonen onder ’t loflied, dat er rijst, om uw heerlijkheid te tonen 
aan de schare, die U prijst. 

Zie de woning, hier verrezen en door mensen opgericht! Laat haar 
een der zalen wezen van de tempel die Gij sticht! Heeft in Isrels 
tempelhoven eens uw heerlijkheid gewoond: Vader, zend uw Geest 
van boven, die ons uw genade toont! 

Zegen allen, die hier naadren! Prijk’ eens menig naam met eer op de 
vlekkeloze blaadren van het boek des levens, Heer! Dat wij eens met 
Jezus vrinden, en verlost door zijne hand, d’ eerplaats in uw tempel 
vinden, in het eeuwig Vaderland! 
 

BEGROETING / DAGTEKSTEN 
 
[wijze 84] 
Lobbi Jezus! wi de kom, vo 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.  
 

Al‘ wi sabi en verstand no begrijpi Gadosani. Joe boen Jeje, hem 
wawan, moese gi wi ala koni. Ala reti praktizeeri hem moe gi wi, hem 
moe leri. 
 

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. 
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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 en nooit 
laat varen het werk van zijn. 

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 119] 
Alapee, alapee, tee na ala soema toe. Ala soema moese sabi, sani 
joe vo wi ben doe; fa joe gi joe broedoe abra, vo joe hali wi kom 
klosibei na joe sei, na joe sei. 

L Wees met ons land en volk, zegen de mensen die verant-
woordelijkheid 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 61] 

Prijze wi Gado, wi Koning! hem nem moese grani! Hemel en gron 
moese prijze hem, taki hem tangi! Mi zieli toe moese lofsingi hem troe 
dia en jandasei. Amen! 

 

KOORZANG EXPRESSION OF JOY 
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SCHRIFTLEZING: Jesaja 57:14–21 
 

Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij – zegt de HEER. (Jesaja 57:19) 

 
[wijze 151b] 

Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt 
het recht beleden, de sterkste wint het pleit. Het onrecht heerst op 
aarde, de leugen triomfeert, ontluistert elke waarde, o red ons, sterke 
Heer. 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang, er wordt 
zoveel geleden, de mensen zijn zo bang, de toekomst is zo duister en 
ons geloof zo klein; o Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen! 
 

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. 
 

Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart. Deel ons uw 
liefde mede, die onze boosheid tart, die onze mond leert spreken en 
onze handen leidt. Maak ons een levend teken: uw vrede wint de strijd! 

GEBED / PREEK 
 

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden. (Matteüs 5:9) 

 
[wijze 79] 

O lieve Heer, geef vrede aan allen hier beneden die uitzien naar uw 
feest, opdat de mensen weten: uw heilige profeten zijn zeker niet 
verblind geweest. 
 

Doe onze ogen stralen, doe ons het hart ophalen aan blijdschap na 
verdriet; o God voor wie verschijnen Christus en al de zijnen, 
versmaad, o Heer, hun smeken niet! 
 

Verlos ons van de boze, laat niet de goddelozen op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, dat zal een land van vrede, een land van 
melk en honing zijn! 
 

KOORZANG EXPRESSION OF JOY 
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LIED MET DE ROUWENDEN 
 

[JdH 185] 
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. 
 

MEDEDELINGEN 
 

LIED VOOR DE JARIGEN 
 

[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. 

 
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.  
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De gemeente staat op en zingt terwijl de collecte naar voren wordt gebracht. 

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. 
 

KOORZANG EXPRESSION OF JOY 
 

ZEGEN 

[JdH 106]  
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden 
samen met elkaar. Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk, wilt u 
daaraan geven, dan bent u Gods kerk. Ga nu heen in vrede, ga en 
maak het waar, wat wij hier beleden samen met elkaar. 
 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden 
samen met elkaar. Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, dan 
is vanaf heden Christus bij u thuis. Ga nu heen in vrede, ga en maak 
het waar, wat wij hier beleden samen met elkaar. 

 

WIJ WENSEN U 

EEN GEZEGENDE AUGUSTUSMAAND !!!   

 


