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[aria 43]  
Joe jeri kerkigingee lui? A bari kali doro: Kom ala kom! no wan moe 
drai! Joe jeri? moro moro. A bari: Kerkijoeroe fom, kom ala, brara, 
sisa, kom! 

Da gingee kali ibriwan, no wan a pasa abra: dem potiwan, dem 
goedoeman, dem sisa en dem brara, dem owroewan dem jongoe 
toe. A kali mi, a kali joe. 

Da kerki now de go sidom, vo dati gingee seki. Didjoensnoe leriman 
sa kom vo holi kerki, preki. Joe jeri kerki-orgel pre? Da psalm sa 
hopo djoensnoe de. 

We, te mi jeri gingee so, mi no man vo tan tiri. Mi hopo hesi, waka 
go, mi djompo vo plisiri. Na Gadohoso mi de go, mi ron so tee mi 
no kan bro. 

Ke, switi hoso, mooi vo troe! Mi lobbi joe so diri! Mi lobbi dem gadri 
vo joe, joe meki mi plisiri. Mi finni Gadofri na joe, troetroe, mi lobbi 
joe vo troe. 

 
BEGROETING / DAGTEKSTEN 

 
THE REVIVALS • Grantangi Gado 

 
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 het werk van zijn handen.  

L Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader, en 
van Jezus Christus, de Heer, in de eenheid van de Heilige 
Geest.  

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

zonden nu en reinig mijn hart.  

L Barmhartige God, Gij die omziet naar uw volk en zoekt wat 
verloren is geraakt, Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen 
zit, wij komen tot U. Zie ons aan zoals wij zijn: vol van onszelf, 
met de last van het verleden op onze schouders.  
… gebedsstilte ... 
Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw mensen, vol van genade. 
Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst. 

G Amen.  

 [JdH 94]  
G Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, 

en maak alles goed.  

L Jezus zegt: Komt tot mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en 
ik zal u rust geven. 

[JdH 94]  
G Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort 

mijn bede tot U. 

L Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar 
burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met 
Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het 
hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd 
is aan hem, de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt 
tot een plaats waar God woont door zijn Geest. 

[wijze 168 c]  
G Blijf, o God, in onze dagen voortgaan met uw heerlijk werk! Doe 

ons moedig stenen dragen tot de opbouw uwer Kerk! Geef 
ons met een sterk vertrouwen op een vaste grond te bouwen! 
Niet van eigen doen en kracht, slechts van U zij heil verwacht! 

De gemeente gaat zitten.  
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Psalm 84 
L Hoe lieflijk is uw woning, 

HEER van de hemelse machten. 
G Van verlangen smacht mijn ziel 

naar de voorhoven van de HEER. 
L Mijn hart en mijn lijf 

roepen om de levende God. 
G Zelfs de mus vindt een huis 

en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 

L bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 

G Gelukkig wie wonen in uw huis, 
gedurig mogen zij U loven. 

L Gelukkig wie bij U hun toevlucht zoeken. 
Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 

G God, ons schild, zie naar ons om, 
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 

L Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER. 

G HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op U vertrouwt. 
Amen. 

 
[wijze 16 a]  
Kerki da wan Gadohoso; te wi zondaar go dapee, wi kan finni 
Gadotroostoe vo wi skin en vo wi ziel.  
Kerki da wan kibriplesi, te didiebri zoekoe wi, dan wi moese feti 
hesi, vo wi kom na Masra sei.  
Kerki, wan plisiriplesi, switi liebi de dapee; te wi kom na Gado fesi, 
ala sari wi trowei.  
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THE REVIVALS • Total Praise 
 

WOORD VOOR DE KINDEREN 
 

[eigen melodie] 
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots (3x) 
en de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x) 
en het huis op de rots stond vast. 

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand (3x) 
en de regen stroomde neer. 
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op (3x) 
en het huis stortte in met een plof. 

Dus bouw je huis op Jezus, de Rots, (3x) 
en de zegen daalt dan neer. 
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op, (3x) 
bouw je levenshuis op Hem. 

 
EERSTE SCHRIFTLEZING 1 Koningen 8:22–30 

 
ORGELSPEL 

 
TWEEDE SCHRIFTLEZING 1 Petrus 2:1–10 

 
[wijze 2 h2] 
Ke, Masra Jezus, tan na wi, di neti de so klosibei. Joe santa woord, 
di skijn so krin, moe letti gi wi alatem. 

Joe gnade en joe santa nem moe kibri wi na disi tem. Joe diri 
woord, dem sakrament wi moe respeki alatem. 

Joe santa evangelium moe tan wi tranga hoekoestoon. Joe kerki 
na hem tapo bouw, na hem wi potti wi vertrouw. 

GEBED 

PREDIKING 
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[wijze 151 z] 
God heeft zijn Kerk gegrondvest op Christus, zijnen Zoon, haar 
Hem tot bruid geschonken als zijn verworven loon. Hij kwam voor 
haar op aarde en kocht haar met zijn bloed. Sinds blijft Hij haar 
bewaren als onvervreemdbaar goed. 

Vergaard uit alle volken, maar als een volk geteld, heeft Hij haar in 
de wereld als schijnend licht gesteld. Eén Heer, één Geest, één 
bijbel, één avondmaal, één doop, één Vadernaam voor allen, één 
uitzicht en één hoop. 

Godlof, die dag zal komen! Haar Hoofd houdt haar in stand. Geen 
macht kan ooit haar rukken uit zijne sterke hand. De Kerk die hier 
nog strijd voert en daar reeds triomfeert, is de ene Kerk des Heren, 
op Christus gefundeerd. 
 

TOESPRAAK DS. CHRISTIAN LINDNER 
 

THE REVIVALS • My only Hope 
 

LIED VOOR DE ROUWENDEN 
 

[eigen melodie] 
[chorus] Hear, Oh Lord, the sound of my call! Hear, Oh Lord, and 
have mercy! My soul is longing for the glory of You. Oh hear, Oh Lord, 
and answer me! 

Every night before I sleep I pray my soul to take, or else I pray that 
loneliness is gone when I awake. [chorus] 

In You, O Lord, I place my cares and all my troubles too. O grant me, 
Lord, that some day soon I’ll live in peace with You. [chorus] 
 

MEDEDELINGEN 
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LIED VOOR DE JARIGEN 
 

[JdH 654] 
Prisiri na ini Masra, oen ala di bribi na Hem. En oen disi zoekoe vo 
Hem, mek’ sari en hebi gowe. Njam prei! Njam prei! Prisiri na ini 
Masra! Njam prei! Njam prei! Prisiri na ini Masra! 

Prisiri en tan vast na Hem, oen di bribi en jere Hem stem. Dem di 
wakti en begi na Hem, kragti no sa mankeri na dem. Njam prei! Njam 
prei! Prisiri na ini Masra! Njam prei! Njam prei! Prisiri na ini Masra! 

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. 

Als de gaven naar voren worden gebracht, staat de gemeente op. 

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 

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. 

THE REVIVALS • Praise to the Savior medley 

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 WEEK! 


