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[wijze 22 h] 
Tidei da dei vo Masra de; dem soso wroko tan na sei. Na Masra 
fesi wi de tan, vo teki blesi na hem han. 
 
We, kom dan, singi, prijze hem, en gi hem tangi, gi hem nem! Hem 
hoso hopo bradi troe, en plesi de vo mi, vo joe! 
 
Njanjam de klari, ibriwan kan kom, vo teki en vo njam. Da hemel-
brede switi troe, a gi wi zieli liebi toe. 
 
O switi zondei, joe de gi so meni bigi boen na wi. Wan switi bro vo 
ziel en skin, wan letti, disi skijn so krin. 
 
Ke, fa wi sa gi tangi dan, wi Gado en wi Helpiman, di joe ben gi wi 
sowan dei, vo wi kan kom joe klosibei! 
 

BEGROETING & DAGTEKSTEN 
 
[wijze 228] 
Kom, Santa Jeje, kom na wi, en meki joe gemeente si, joe waka na 
wi mindri! Joe de da reti hemelzon, da boen areen, di nati gron, da 
liebi Gadowinti. We dan, Masra, gi wi liebi, wroko bribi na wi hatti. 
Joe wawan kan gi wi dati. 
 
So leki na Jerusalem da faja vo joe ben bigin, vo doopoe joe 
gemeente, da so joe moese doopoe wi na ala kondre tee tidei, joe 
lampoe moese letti. Kali, bari, wieki hopo ala soema, di de slibi na 
joe heeli kristenkerki. 
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De gemeente gaat staan. 
 

L Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G die hemel en aarde gemaakt heeft. 
L Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen.  

L Heer, onze God, wat zijn wij zonder U? Onze geest heeft uw 
licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Neem Gij 
ons leven in uw handen en leid ons op uwe wegen.  

[JdH 94]  
G Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden 

nu en reinig mijn hart.  
Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en 
maak alles goed.  

L Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, opdat wij 
waarlijk uw kinderen mogen zijn en U mogen liefhebben en 
dienen met al onze krachten.  

[JdH 94]  
G Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, 

van U wil ik zijn.  
Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort 
mijn bede tot U.  

L Zo spreekt de Heer ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en bescher–
men wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef 
antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem 
overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’  

[JdH 150]  
G Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan! 

Welk een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag 
gaan! Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde 
neer, juist omdat wij ’t al niet brengen in ’t gebed tot onze Heer.  
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Zijn wij zwak, belast, beladen en terneergedrukt door zorg: dierbre 
Heiland, onze toevlucht, Gij zijt onze hulp en borg! Als soms 
vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer! In zijn armen 
zijn wij veilig. Hij verlaat ons nimmermeer.  

De gemeente gaat zitten. 
 

WOORD VOOR DE KINDEREN & LIED MET DE KINDEREN 
 

[aria 70] 
Looft, looft de Heer, gij blijde kinderkoren, Hij wil zo graag uw 
juublend loflied horen: Looft, looft de Heer, looft, looft de Heer! 
 
Kom hopo dan, vo singi wan njoe wijze! Di soema kan, we meki a 
moe prijze wi Gado en wi Helpiman. 
 
Wi hatti krin? Dan ala wi maniri vo ziel en skin moe sori boen en 
tiri. So a de fiti boen pikien. 
 
De lofzang klinke zo hoog de wolken rijzen, om voor Gods troon 
zijn grote naam te prijzen. Looft, looft de Heer, looft, looft de Heer! 
 

De kinderen gaan naar de zondagsschool. 
 

SCHRIFTLEZING Johannes 14:1–6 
 

[JdH 330] 
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. 
 
Als vrees soms ’t hart benauwt, leer mij uw weg. Als zorg mijn dank 
verflauwt, leer mij uw weg. Help mij in vreugd en pijn, noodweer of 
zonneschijn steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg. 
 
Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij. ’t Zij ’t vreugd of droefheid 
schenkt, Hij is nabij. Hoe sterk ook satans macht, Jezus geeft licht 
en kracht ieder, die Hem verwacht; Hij is nabij. 
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GEBED / PREDIKING 
 

Psalm 121 
 

1  Een pelgrimslied. 
 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 

2  Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

3  Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter. 

4  Nee, hij sluimert niet, 
hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 
 

5  De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 

6  overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
 

7  De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven, 

8  de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 

 
[wijze 151 l] 
Mi hopo hai, mi loekoe tee na dem bergi hei. Da bergi mi de zoekoe, 
pee helpi vo mi de. Mi helpi de na Masra, da tranga de na hem. Mi 
gi mi srefi abra na hem vo alatem. 
 
Te trawan no de sabi, dem no de lobbi mi. Da troostoe mi de habi, 
di mi boen Gado gi. Mi foetoe no sa glati, hem de mi waktiman. No 
zon, no moen sa hati, hoesan vo frede dan? 
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Mi Masra srefi wani vo kibri ziel en skin. Gi abra alasani na hem 
nomo krin krin! Hem parasolo hopo tee na mi reti han! Na hem mi 
no komopo, na hem mi wani tan. 
 
Te mi moe go na doro, Masra sa kibri mi. Na watra en na sjoro krin 
pasi mi sa si. En te mi draai kom baka, hem srefi de tan toe. Da 
nanga hem wi waka, da nanga hem mi bro. 

 
GELOOFSBELIJDENIS 

 
L Laten wij nu met alle christenen van alle plaatsen en alle 

eeuwen ons geloof belijden: 
 

De gemeente gaat staan. 
 

G Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des 
hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die 
ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd 
Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derden 
dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten 
hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen 
Vaders, vanwaar Hij komen zal, om te oordelen de levenden 
en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene 
christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der 
zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. 
Amen. 

 
LIED VOOR DE ROUWENDEN 

 
[JdH 53 • voor de rouwenden] 
Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar. Laat Eén u sterkte 
geven, ga tot uw Middelaar! Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel 
geween, en zoveel leed te dragen: ga niet alleen! 
 
Welzalig die ’t ervaren, dat Hij hun alles is! Dan kennen ze in 
gevaren bezorgdheid noch gemis. Hij draagt dan in zijn armen door 
alle nood hen heen. Wie steunt op zijn erbarmen, is nooit alleen! 
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MEDEDELINGEN 
 

FELICITATIES VOOR DE JARIGEN 
 

[aria 100 • voor de jarigen] 
Na joe mi wani libi mi srefi krin, mi heeli heeli liebi, nang’ ziel en 
skin. Mi Masra! mi no wani go mi wawan. Mi wakti alasani na joe 
boen han! 
 
Joe gnade en joe lobbi de troostoe mi; da so mi no ha trobi, mi fili 
fri. Tee na joe foetoe srefi mi de lidom. Vo noti mi no befi na disi 
gron. 
 
Mi sabi troe, joe tranga sa holi mi, alwasi pasi langa, tee mi sa si. 
Na joe mi wani libi mi srefi krin, mi heeli, heeli liebi, nang’ ziel en 
skin. 
 

 
INZAMELING VAN DE GAVEN 

 
[wijze 151 b] 
Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert, der trouwe hoede 
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 bekomme-
ringen, 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 de collecte naar voren wordt gebracht. 
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Hoor onze smeekgebeden; Heer, red uit alle nood! Sterk onze 
wankle schreden en leer ons tot de dood vertrouwen op uw zegen 
en vaderlijk beleid, dan voeren onze wegen naar ’t Rijk der 
heerlijkheid. 
 

DANK & VOORBEDEN & ONZE VADER 
 

DOOPPLECHTIGHEID – DOOPLITURGIE 
 

[wijze 159]  
Een ding is nodig tot ons heil: te blijven in de Heer, en Hem naar 
lichaam, ziel en geest te leven meer en meer. Dan gaan wij, sterk 
in zijne kracht, verzekerd, dat geen aardse macht ons hart, 
geheiligd door die band, ooit rukt uit zijne hand.  
 
Wansani de vanoodoe troe vo wi mofinawan, vo kom wan reti 
eigendom vo wi boen Helpiman. Dan no wansani kan plati, wi 
nanga hem, dan wi sa si, hem loekoe wi toemoesi boen, hem de 
wan boen Patroon.  

 
ZEGEN 

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

en da gemeenskap vo Santa Jeje moe de nanga joe, 
G nanga ala. Amen. 

[Liedboek 416]  
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn 
raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over 
jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de 
dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten, in 
zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 



 
 
 
 

WIJ WENSEN U EEN GEZEGENDE WEEK! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zondag a.s. vieren wij Oogstfeest! 
2 oktober, 11.00 uur, Wi Eegi Kerki 

 
Neem na de dienst uw oogstfeest enveloppe mee! 

In deze week kunt u de oogstfeest giften & donaties weer 
in Wi Eegi Kerki langsbrengen en afgeven. 

Denk daarbij an de gebruikelijke producten zoals 
groenten & fruit, conserven in blik, rijst etc. 

Allemaal voorbereidingen voor het Oogstfeest 2022 
met feestdienst en daarna mini Loterij, Bazaar & BBQ. 

Iedereen is van harte welkom! 


