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Dominee, kerkenraad en de catechisanten komen de kerkzaal binnen. 

 

Introitus: BNG 176: 1 

 

Jesus lihatlah djemaat 

Jang telah berhimpun ini 

Jang menantikan berkat 

Sabda IndjilMu disini 

Brilah kami pertemuan 

Dengan Dikau djuga, Tuhan 

 

Votum en Groet 

 

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer, 

Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon. 

 

Genade en vrede van God, de Vader 

Door Jezus, zijn Zoon, Immanuel 

Hij woont met zijn Gees in een ieders hart. AMEN 

 

Menjanji : Gandong é 

 

Ref. Gandong é    

Sioh gandong é 

Mari beta gendong 

Beta gendong alé djua 

Katong dua tjuma satu gandong é 

Satu hati satu gandong é. 

 

Gandong lah mari gandong 

Mari djua alé jo 

Beta mau bilang alé 

Katong dua satu gandong 

Hidup adik deng kaka 

Sungguh manis lawan é 

Alé rasa beta rasa  

Katong dua satu gandong   

Refrein: 

 

 

Verootmoediging: ds Theo 

 

Om uw woord ‘ dat zij allen een zijn’, zijn wij hier bijeengekomen. 

Verbonden als broeders en zusters In Jezus Christus 



Zo willen wij elkaar vasthouden en een samenleving tot stand brengen die vrede en geluk 

ademt. 

Ontferm  U over ons  

Vergeef ons, wanneer wij geen oog hebben voor elkaar 

Laat ons op dit moment de vreugde van het samenzijn ervaren. 

Vervul ons met uw Geest, opdat wij werkelijk worden verenigd tot een helende 

gemeenschap door Jezus Christus onze Heer. AMEN 

 

Samenzang: BNG 366: 1,2 

 

Jesus ada sohbat kita   

Amat tulus dan benar   

Ia dengan sukatjita   

Hentar kita bergemar   

Banjak kali dosa untung   

Serta damai hilanglah   

Karna tida minta tolong   

Pada sohbat itulah 

   

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 we ‘t al niet brengen 

In ‘t gebed tot onze Heer. 

 

 

Gebed voor de schriftlezing: Febe Walhout 

 

Almachtige Vader in de Hemel. 

Heer wij danken U, dat Uw gemeente is samengekomen in Uw huis. 

U hebt ons lief en blijft ons trouw. 

U hoort ons, nu wij bidden. 

Wij horen U wanneer wij Uw woord uit de bijbel gaan lezen. 

Open onze harten Heer, opdat Uw woord dat gelezen gaat worden, een plaats mag 

innemen, diep in onze harten.  

Zegen ons alleen Heer, opdat wij een zegen mogen zijn voor anderen.  

Geprezen zij Uw naam van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

 

Amen. 

 

 

 



 

Schriftlezing / Pembatjaan Alkitab: Genesis 37:18-29   Febe Walhout 

 

18 Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan 

beraamd om hem te doden. 19 ‘Kijk daar eens,’ zeiden ze tegen elkaar, ‘daar komt die 

meesterdromer aan. 20 Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een 

put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens 

zien wat er van zijn dromen uitkomt.’ 21 Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef 

te redden. ‘Nee, laten we hem niet om het leven brengen,’ zei hij. 22 ‘Er mag geen bloed 

vloeien! Gooi hem in die put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om.’ Zo 

wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten 

gaan. 23 Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat 

mooie veelkleurige gewaad, 24 en gooiden hem in de put; de put was leeg, er stond geen 

water in. 25 Daarna gingen ze zitten eten. 

Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van 

Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, 

balsem en cistushars. 26 Toen zei Juda tegen zijn broers: ‘Wat hebben we eraan om onze 

broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te wissen.27 Laten we 

hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen; hij is tenslotte onze 

broer, ons eigen vlees en bloed.’ De anderen stemden hiermee in. 28 Toen er Midjanitische 

kooplieden uit de karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en 

verkochten hem voor twintig sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. 

29 Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij 

zijn kleren.  

 

Penjanji / Koor 

 

Relatie –  Esrom Walhout 

 

In iedere relatie 

gaat het goed 

of slecht. 

Het ligt eraan 

hoe hard je er 

voor vecht. 

In iedere relatie 

is er wel eens ruzie, 

onenigheid. 

Maar na een poosje 

krijgen ze beide 

spijt. 

Een ruzie maakt 

niet zo heel veel 

uit. 

Je weet dat je 



van elkaar houdt 

zelfs na ieder verkeerd besluit. 

Het komt wel goed 

al is er maar 1 

de medewerker. 

Want een ruzie 

maak echte liefde 

sterker. 

 

Menjanji: BNG 306 

 

Tuhan kasihani 

Kristus kasihani 

Tuhan kasihani kami. 

 

  

Vergeving Kenny Pattisina 

 

Vergeven het is een woord van 8 letters maar het is iets heel belangrijks. Iedereen is weleens 

slachtoffer geweest van iets of hij of zij is onrechtvaardig behandeld vaak is de reactie 

hierop dat je boos wordt op de ander de gevoelens die hieruit ontstaan zijn vaak verdriet, 

woede, onbegrip, haat en wraak gevoelens.  

 

Er was eens een oude man op een dag kwam hij erachter dat zijn 3 zoons geld van zijn 

rekening hebben gehaald het ging om duizenden euro’s al zijn welverdiende spaargeld waar 

hij zijn hele leven hard voor gewerkt heeft. Hij was erg verdrietig en teleurgesteld omdat hij 

zijn zoons alles heeft gegeven wat hij ze kon bieden. Maar toch is hij belazerd door ze. Hij 

vroeg hulp van God en ontving kracht en wijsheid om zijn woede en frustratie om te zetten. 

Op een dag vroeg hij zijn 3 zoons op bezoek te komen en hun vrouw en de kinderen thuis te 

laten. In plaats van woede, gescheld en vervloekingen vroeg hij waarom ze dit hebben 

gedaan. Ze werden emotioneel en ze zagen in dat ze hun vader belazerd hadden. Ze zeiden 

we wilden als maar meer geld we waren blind geworden door al onze verlangens. Ze huilde 

hard en de vader zei het volgende; Mijn zoons, mijn trots mijn bloed. Wees gelukkig in het 

leven met wat je hebt en geniet van het leven zonder steeds meer te willen. Ik vergeef jullie 

voor deze daad en beloof me jullie leven te veranderen. “Ja” vader antwoorden de 3 zoons 

ze voelde zich verraders, onmenselijk en egoïstisch.  

 

De 3 zoons veranderde hun leven en de vader stierf als een trotse vader die zijn kinderen 

goed heeft groot gebracht… Net als dat Jozef is verraden door zijn broers had hij de kracht 

en wijsheid ontvangen om ze te kunnen vergeven.  

 

Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u 

naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u 

diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij 

moet dragen, is licht." 



 

Menjanji: BNG 306 

 

Tuhan kasihani 

Kristus kasihani 

Tuhan kasihani kami. 

 

Verzoening Eszra van den Broek 

 

Uit liefde kiezen 2 mensen voor elkaar 

Om samen te zijn. 

Veiligheid en geborgenheid  

Is waar je je vertrouwen aan elkaar geeft 

Maar het leven is niet altijd zonder verdriet en pijn 

Gekwetst worden kan je pad kruisen 

Weg is die veiligheid, waar is het vertrouwen 

Hoe vind je elkaar weer terug 

Op de weg die je samen bewandelde? 

Het is moeilijk om je trots opzij te leggen 

Want je voelde je wankelen 

Een uitdaging staat te wachten 

De basis leggen om vervolgens samen weer te starten 

De tijd zal het leren 

leren van de fouten  die gemaakt zijn 

 

Open staan voor elkaar, met elkaar in contact blijven ,  

Verder gaan en niet meer omkijken 

Tijd om een nieuwe weg in te slaan 

Geloof in ieders trouw en eerlijkheid,  

maakt dat je elkaar gevonden hebt  

en geeft het besluit om samen verder te gaan, 

Tijd van Verzoening. 

 

Menjanji: BNG 306 

 

Tuhan kasihani 

Kristus kasihani 

Tuhan kasihani kami. 

 

 

 

 

 

 

 



Geloofsbelijdenis / Pengakuan iman: Sela 

 

Wij zijn niet alleen; 

Wij leven in Gods wereld. 

 

Wij geloven in God 

Die geschapen heeft en schept, 

Die gekomen is in Jezus 

Om te verzoenen en te vernieuwen. 

 

Wij vertrouwen op God, 

Die ons roept om kerk te zijn, 

Om anderen lief te hebben en te dienen, 

Om gerechtigheid te zoeken 

En het kwade te weerstaan, 

Om Jezus te verkondigen, 

De gekruisigde en opgestane, 

Onze rechter en onze hoop. 

 

In het leven, in de dood, 

In het leven door de dood heen, 

Is God met ons.  

Wij zijn niet alleen. 

God zij dank...   AMEN 

 

Menjanji: BNG 355: 1 

 

Ku serahkan pada Tuhan 

Tubuh, njawa, djiwaku 

Tjuma aku hendak hidup 

Bagi Dikau Tuhanku 

Tubuh, njawaku, Roh dan djiwaku 

Ku serahkan, sioh Tuhan, sambut hambamu! 

 

Pungutan derma: Jediael en Esrom 

 

De tijd is gekomen om uw gaven te geven als teken van dankzegging. 

We zingen daarbij lied  

 

Doa sjukur: Sherilyn Lekatompessy 

 

 

 

 

 



Menjanji: BNG 16: 1,2 

 

Serikat persaudaraan   Serikat tetap teguh 

Berdirilah teguh    Diatas alasan 

Sempurnakan persatuan   Jaitu satu Tuhanmu 

Didalam Tuhanmu    Dan satulah iman 

Bersama-sama madjulah   Dan satu djuga baptisan 

Dikuatkan iman    Dan Bapa satulah 

Berdamai bersedjahtera   Jang olehmu sekalian 

Dengan pengasihan   Dipudji, disembah 

 

Doa sjafaat / Voorbede: Manasse Walhout 

 

Lieve Vader in de hemel, 

 

Dank U, dat U ons allen op deze mooie zondag samen hebt gebracht. Wij danken U dat U 

tot ons wilde spreken d.m.v. Uw Woord. 

 

Wij bidden voor de ouderen, de jongeren en vooral de allerkleinsten onder ons. 

 

Wij bidden voor de mensen die een moeilijke tijd doormaken. Wilt u bij hen zijn. Wilt U hen 

steunen en troosten en omarmen met Uw liefde. 

 

We bidden ook voor de vaders en moeders die hun kinderen naar catechisatie sturen. 

 

We bidden voor de catechisanten. Want toen Uw Zoon, Jezus Christus, op aarde was, heeft 

hij van jonge mensen leerlingen gemaakt. Wilt u ook jonge mensen in onze kerk tot 

leerlingen en volgelingen van U maken. Help hen op de weg naar het geloof met liefde en 

wijsheid.  

 

Wij willen nu graag afsluiten met het “Onze Vader”, omdat het “ Onze Vader” het 

volmaakte gebed is. 

 

Doa Bapa Kami: 

 

Bapa kami jang di surga 

Di kuduskanlah namaMu, datanglah KeradjaanMu 

Djadilah KehendakMu, di surga demikian djuga diatas bumi 

Berilah kami pada hari ini, makanan kami jang setjukupnja 

Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami djuga 

Mengampuni orang lain jang bersalah kepada kami. 

Dan djanganlah membawa kami ke dalam pentjobaan, 

Tetapi lepaskanlah kami daripada jang djahat 

Karena Engkaulah jang empunja Keradjaan 

Dan Kuasa, dan Kemuliaan, sampai selama-lamanja. AMIN 



 

 

Menjanji: BNG 421: 1,2 

 

Tuhan Allah beserta engkau  Tuhan Allah beserta engkau 

Sampai bertemu kembali   SajapNja pernaunganmu 

Kasih Kristus mengawali   Sabda Kristus santapanmu 

Tuhan Allah beserta engkau  Tuhan Allah beserta engkau. 

Sampai bertemu, bertemu  Sampai bertemu, bertemu 

Sampai lagi kita bertemu   Sampai lagi kita bertemu 

Sampai bertemu, bertemu  Sampai bertemu, bertemu 

Tuhan Allah beserta engkau!  Tuhan Allah beserta engkau! 

 

Berkat / Zegenbede : Ds Theo 

 

De Heer is voor u 

om u de juiste weg te wijzen. 

De Heer is achter u 

om U in de armen te sluiten. 

De Heer is onder u 

om u op te vangen 

wanneer u dreigt te vallen. 

De Heer is in u 

om u te troosten. 

De Heer omgeeft u 

als een beschermende muur 

wanneer anderen over u vallen. 

De Heer is boven u 

om u te zegenen. 

 

Zo zegene u God, 

vandaag, morgen, 

en tot in der eeuwen  

der eeuwen. 

 

Menjanji: AMIN 3x 


