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Preekdienst op 20 november 2022
Srefidensi viering
[aria 71]

Oen brara, sisa, hopo dan oen hatti en oen stem. Vo prijze 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 205]

Masra, troe, wi wakti joe! Wi no kan si wan helpi now. Joe de tan
wi Helpiman, na joe wawan wi de vertrouw! En joe gi wi tranga troe,
ala di wi loekoe joe. Hai vo wi no man vo si, ma joe gnade holi wi.
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De gemeente gaat staan.

L

In de naam van God onze bevrijder, die tot ons spreekt: ‘Ik ben
de Here, uw God, die u uit het diensthuis geleid hebt.’
Genade zij u en vrede van God onze Vader, en van de Heer
Jezus Christus en van de Heilige Geest.

G Amen!

God zij met ons Suriname, Hij verheff´ ons heerlijk land. Hoe wij
hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend
houden w’ in gedachten: ‘Recht en waarheid maken vrij’. Al wat
goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij.
Opo, kondreman oen opo. Sranan gron e kari oen! Wans’ ope tata
komopo, wi moe seti kondre boen! Stré de f’ stré, wi no sa frede,
Gado de wi fesiman. Eri libi te na dede, wi sa feti gi Sranan.
-----L

Tot U, trouwe God, bidden wij voor onze broeders en zusters in
Suriname. Wees met land en volk. Zegen de mensen in de stad
en in de districten, aan de kust en in het binnenland, wees met
jong en oud, wees met de sterken en de zwakken.
Almachtige schepper, U hebt het land rijk gezegend, met
prachtige bossen en rivieren, planten en dieren, met kleuren en
klanken, met mooie vruchten en heerlijke smaken. En boven al
met mensen, samengekomen uit vele windstreken en toch één
volk. Om uw zegen voor Suriname bidden wij.

[aria 175]

Loesoe oen tongo dan, ala mi kondreman en helpi mi. Meki wi
begi hem, Gado vo alatem. Vo a mu blesi tog, wi kondre toe.

3

L

God van vrede en gerechtigheid, van vrijheid en waarheid,
voor uw aangezicht gedenken wij ook de donkere perioden in
de geschiedenis van Suriname, de vele jaren van slavernij en
uitbuiting, het onmetelijke lijden van onze voorouders.
En wij gedenken de tijden van oorlog en geweld onder
broeders en zusters, onder landgenoten. Voor U brengen wij
wat niet goed was en is: wanbeleid, corruptie en zelfverrijking,
de sociale nood, de uitbuiting van de natuur ten kosten van de
gezondheid van de mensen. Heer, wij bidden om vergeving.
Ontferm u en wijs ons de weg tot vernieuwing.

[wijze 22f]

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij, een geest van licht, zo klaar
als Gij; dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg die U behaagt.
L

God van wijsheid en ontferming, wij danken U voor alle
mensen die zich inzetten voor een betere toekomst van
Suriname, in de zorg en in het onderwijs, in het bedrijfsleven
en in culturele instellingen, in de kerken en in niet christelijke
geloofsgemeenschappen. Om wijsheid bidden wij voor de
mensen die verantwoordelijkheid dragen in gemeentebesturen,
in het parlement en in de regering. Heer wees met allen die
zich inzetten voor Suriname.

[aria 175]

Holi da switi fri, disitem toe gi wi, di joe ben gi. Gado vo alatem,
blesi wi kondreman en presidenti toe. So joe moe doe.
L

God van goedheid en genade, wees ook met ons dat wij van
een afstand bijdragen tot vrede en verdraagzaamheid in
Suriname, door ons hart van medeleven, door onze gaven en
door onze gebeden. Wij danken u voor de diepe verbondenheid met elkaar, op welke plaats wij ook wonen.
Wij danken u voor uw trouw. U zult ons niet in de steek laten.
Aan uw hand willen wij de toekomst in gaan. Wij loven U, wij
prijzen uw naam.
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[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, en 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.
De gemeente gaat zitten.

XPRESSION OF JOY: IT IS WELL WITH MY SOUL
WOORD VOOR DE KINDEREN
[eigen melodie]

Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je bijbel,
bid elke dag, dat je groeien mag, dat je groeien mag, dat je groeien
mag. Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
Read your bible, pray every day, pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day, if you want to grow, if you want to
grow, if you want to grow. Read your bible, pray every day, if you
want to grow.
Leis’ yu bèibel, begi ala dei, begi ala dei, begi ala dei. Leis’ yu bèibel,
begi ala dei ef’ yu wani gro, ef’ yu wani gro, ef’ yu wani gro. Leis’ yu
bèibel, begi ala dei ef’ yu wani gro.
SCHRIFTLEZING 1 Timoteüs 2:1–7
[wijze 22h]

Wij bidden voor de overheid: maak haar bekwaam, tot dienst
bereid, opdat uw volk stil en gerust U dienen kan met eer en lust.
Sterk de gemeenten bij hun werk en leid de herders van de kerk;
laat ons vrijmoedig met uw Woord getuigen zijn van U die hoort.
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Schenk door uw Geest, die sterke macht, de krachten voor het
werk dat wacht; geef dat wij vurig keer op keer bedacht zijn op uw
grote eer.
Leer ons uw weg te willen gaan, de fakkel van uw Woord vooraan;
laat stralen voor uw aangezicht ons nieuwe leven door het Licht.
GEBED / PREDIKING
[eigen wijze]

The right hand of God is writing in our land, writing with power and
with love; our conflicts and our fears, our triumphs and our tears,
are recorded by the right hand of God.
The right hand of God is pointing in our land, pointing the way we
must go; so clouded is the way, so easily we stray, but we’re
guided by the right hand of God.
The right hand of God is healing in our land, healing broken
bodies, minds and souls; so wondrous is its touch, with love that
means so much, when we’re healed by the right hand of God.
The right hand of God is planting in our land, planting seeds of
freedom, hope and love; in these many-peopled lands, let his
children all join hands, and be one with the right hand of God.
XPRESSION OF JOY: FROM A DISTANCE
LIED VOOR DE ROUWENDEN
[met de rouwenden]

Hoepee mi sa go kibri, te nootoe moro mi? Hoesoema sabi ibri
boen dei di mi de si? Na joe, na joe Jehova, mi tranga kibri presi.
Boen dei een dei foe tesi, joe sabi, joe wawan.
Ke, Masra di joe sabi mi sari en mi krei. Wan troostoe mi kan habi:
Joe no de farawei. Na joe, na joe Jehova, di sabi alasani. Mi
hoopoe en mi wani mu de na joe wawan.
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MEDEDELINGEN
LIED VOOR DE JARIGEN
[Opw 281 • voor de jarigen]

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. U
alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
Heer, mijn Rots, slechts op U vertrouw ik en ik volg U elke dag. U
aanbid ik, mijn Here Jezus, dank dat ik U prijzen mag. Vredevorst
en Verlosser, Heer, voor U leg ik heel mijn leven neer. U aanbid
ik, mijn Here Jezus, en ik loof U altijd weer.
INZAMELING VAN DE GAVEN
[aria 66]

Wan singi mi de hopo, na hatti a komopo, na hatti ini a moe go.
Troe nanga switi wijze a fiti vo wi prijze wi Gado, di ben gi wi bro.
Troe Masra ha boenhatti, wi ala sabi dati. Ke! Hem de zorgoe wi
so boen! Makzien vo Hem no tapo, a foeloe, en a hopo, wi ala kisi
wi ransoen.
Dem fowloe hopo singi, joe si? Dem njam en dringi, di Gado srefi
zorgoe dem. Dem blomtje toe de smeri, mooi klosi dem de weri:
Ke! fa dem prijze Masra nem.
We fosi joe moe zoekoe, - da so a de na boekoe, - vo kisi
Gadokondre troe. Da boen en reti fasi, di fiti joe na pasi, vo dati
joe moe begi toe.
De gemeente staat op en zingt terwijl de collecte naar voren wordt gebracht.

Dan Masra de pramisi! Vo doro joe sa kisi san disi de vanoodoe
toe. Hem gnade sa go doro; we, harki moro moro hem switi stem, di
kali joe.
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DANK EN VOORBEDEN
WI TATA
Wi Tata na hemel! Joe nem moe de santa! Joe kondre moe kom!
Joe wani moe go doro na grontapoe, so leki na hemel!
Gi wi tidei da njanjam vo wi! Gi wi pardon vo dem ogri di wi doe,
so leki wi toe gi pardon na dem soema, disi doe wi ogri!
No meki wi kom na ini tesi! Ma poeloe wi na da ogriwan!
Bikasi ala kondre da vo Joe, en ala tranga nanga glori da vo Joe
teego. Amen!
XPRESSION OF JOY: OH, HAPPY DAY
ZEGEN
L

Da genade vo wi Masra Jezus Kristus, en da lobbi vo Gado,
en da gemeeenskap vo Santa Jeje moe de nanga joe,

G

nanga ala. Amen.

[aria 172]

Mi kondre, troe, mi lobbi joe, joe mooi toe na mi hai. Da boen vo
joe mi zoekoe troe, da ogri moese wai.
Da piesi doti, pee mi de, troe mi moe lobbi hem. Di Gado potti mi
dapee, vo tan wan piesi tem.
Pee mi tata en mi mama en mi famiri de. Krin lobbi nooiti moe
kaba, vo tai mi na dem sei.
Mi begi Gado, vo hem han, moe holi kibri wi. En vo wi kondre moe
kan njam, da boen di hem de gi.
Vo rust en vrede moese tan, na kondre alapee. Na mindri vo mi
kondreman, en soema na mi sei.

Wan blessi Srefidensi dei!

