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Thema: ‘Mengalami Pemulihan Hidu’ / ‘Levensherstel ervaren’

Intochtslied Opwekking 461 ‘Juich voor de Heer’
Mijn Jezus mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
Vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn Schuilplaats mijn Trooster
Veilige toren van kracht
Adem en stem al wat ik ben
Brengen U voordurend eer.

Mijn Schuilplaats mijn Trooster,
Veilige toren van kracht.
Adem en stem, al wat ik ben,
Brengen U voordurend eer.

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij zing van de
Koning en Zijn heerschappij bergen aanbidden de zee
juicht mee
Bij het horen van Uw naam.

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij
Zing voor de Koning en Zijn heerschappij
Bergen aanbidden de zee juicht mee
Bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
Mijn leven lang loven want U heb ik lief niets is zo goed
als een leven heel dicht bij U.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
Mijn leven lang loven want U heb ik lief
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
Mijn Jezus mijn Redder
Heer er is niemand als u
Laat elk moment al wat ik denk
Vol zijn van Uw liefde Heer. →

Juich voor de Heer heel de aarde wees blij zing van de
Koning en Zijn heerschappij bergen aan bidden de zee
juicht mee bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen voordat wat U schiep
Mijn leven lang loven want U heb ik lief niets is zo goed
als een leven heel dicht bij U.

1. Stil gebed ( de gemeente staat)
2. Votum en groet ( staande )
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen.
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Gemeente: Amen.
3. Aanvangstekst: 2 Korintiërs 5: 15 (zittende)
4. NKB 3: 1, 2
1. Geprezen zij God op zijn heilige troon,
voor 't geen Hij ons gaf in zijn enige Zoon,
Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld,
Die d' eis van Gods wet aan het kruis heeft vervuld. →

Refrein:
Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zingt nu zijn eer!
Stem en klank, stem en klank, jub'len luid onze dank!
Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
Brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon.

2.

Dan darah Anak-Nya
yang menebus
mereka yang yakin 'kan janji kudus;
dosanya betapapun juga keji,
dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih.

Refrein:
Pujilah, pujilah!
Buatlah dunia bergemar,
bergemar mendengar
suaraNya.
Dapatkanlah Allah demi PutraNya,
b'ri puji padaNya sebab hikmatNya.

5. De kinderen gaan naar de kindernevendienst.
6. Gebed van toenadering
7. Kidung 37a: 1, 3
1. Rots der eeuwen, troost in smart,
vaste grond voor 't wank'lend hart,
goed bestand voor storm en vloed,
Jezus, is m'Uw dierbaar bloed;
Daarin vond 'k steeds al mijn kracht,
zelfs in d'allerbangsten nacht.

3.

Tiada lain kupegang
hanya salib dan iman;
dalam kehampaanku
kudambakan rahmatMu.
Tanpa Dikau, Tuhanku,
takkan hidup jiwaku.

3.

Ya Tuhanku, hidupku t'rimalah,
kasih yang murni, o curahkanlah.
Taklukkanlah dendam dan nafsuku,
tinggallah 'Kau tetap di hatiku.

8. Genadeverkondiging: 2 Korintiërs 5: 21
9. Gods Woord voor levensvernieuwing: 2 Korintiërs 5: 17
10. NKB 13: 1, 3, 4
1. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m'en zie wat niet is tot Uw eer.
Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij;
leid m' op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij.
4.

O, heil'ge Geest, kom tot Uw heerschappij;
schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen Uw volk, maak 't als een bruid bereid.
Wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.

11. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
12. Schriftlezing: Job 42: 10 – 17 ( gelezen door 2 gemeenteleden )
Voorganger: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven.
Gemeente zingt: ‘Halleluja (3x)’ uit KJ 473b
13. Prediking: ‘Mengalami Pemulihan Hidu’ / ‘Levensherstel ervaren’
14. Voordracht br. Patrick Tan & br. Bandung Nasserie met ‘I believe’
15. APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS uit te spreken door een ouderling ( de gemeente gaat staan)
16. Kidung 387: 1, 2, 3
1. Ik weet niet waarom Gods gena,
aan mij ook werd betoond,
en Hij mij, gans onwaardig mens,
steeds zoveel liefde toont.
Refrein.
Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb,
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig,
dat Hij het pand, Hem toevertrouwd,
tot die dag bewaart voor mij.
3.

Ik weet niet, hoe Gods Geest de mens
van zonde ook overtuigt,
En Jezus openbaart aan 't hart,
dat voor Hem nederbuigt, →

17. Voorbede ( eindigend met het Onze Vader )

2.

Ku heran, oleh rahmatNya
hatiku beriman
dan oleh kuasa SabdaNya
jiwaku pun tent'ram.
Refrein:
Namun 'ku tahu yang kupercaya
dan aku yakin 'kan kuasaNya
Ia menjaga yang kutaruhkan
hingga hariNya kelak!
Refrein.
Maar ik weet, in Wie 'k geloofd heb,
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig,
dat Hij het pand, Hem toevertrouwd,
tot die dag bewaart voor mij.

18. Dankoffer
Ouderling: Gemeente, wij krijgen nu de gelegenheid ons dankoffer aan God te brengen.
En we gedenken daarbij de woorden uit Hebreeën 13:15-16: "Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer
brengen aan God: het huldebetoon van lippen die Zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de
onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept."
Het dankoffer kunt u overmaken naar het landelijke rekeningnummer van Gereja Kristen Indonesia Nederland.
IBAN: NL19INGB0002618290 o.v.v. Collecte OLE 07-08-2022

1.

6.

Tijdens het dankoffer zingen wij samen uit NKB 181a: 1, 4, 6
Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagiMu;
4. Harta kekayaanku jadi alat bagiMu,
pun waktuku pakailah memujiMu s'lamanya.
akal budi dan kerja, Tuhan pergunakanlah!
Refrein:
Refrein:
Kuserahkan hidupku agar jadi milikMu;
Refrein:
kuserahkan hidupku agar jadi milikMu.
Kuserahkan hidupku agar jadi milikMu;
kuserahkan hidupku agar jadi milikMu.
Limpah-ruah kasihku kuserahkan padaMu,
diriku seutuhnya milikMu selamanya. →

19. Kidung 376: 1, 2, 3, 4 ( de gemeente gaat staan)
1. (samen zingen)
Heiland, U alleen te volgen
is slechts wat mijn ziel behaagt;
Heer, 't is daar alleen maar veilig,
waar uw liefdehand mij schraagt.
Refrein:
'k Wil U volgen, o mijn Heiland,
met uw bloed kocht U mij vrij
al zou ieder U verlaten,
door genâ blijf ik U nabij!
3.

(mannen zingen)
Doe mij meer uw beeld gelijken,
deel daartoe uw Geest mij mee,
dat ik meer mijzelf verlooch'ne;
Heiland, Jezus, hoor mijn bee.
Refrein:
'k Wil U volgen, o mijn Heiland,
met uw bloed kocht U mij vrij
al zou ieder U verlaten,
door genâ blijf ik U nabij!

20. Zending en Zegen ( de gemeente blijft staan)
Voorganger: Verheft uw harten tot de Heer
Gemeente: Wij zijn met ons hart bij de Heer
Voorganger: Wees getuigen van Christus
Gemeente: Lof aan God
Voorganger: Geloofd zij de Heer
Gemeente: Nu en voor altijd
Voorganger: Ontvang nu de zegen van de Heer:……
21. Gemeente zingt : “Amen. amen, amen”.
22. Stil gebed

Refrein:
Kuserahkan hidupku agar jadi milikMu;
kuserahkan hidupku agar jadi milikMu.
2.

(vrouwen zingen)
Ikut Dikau di sengsara
kar'na janjiMu teguh:
atas kuasa kegelapan
'ku menang bersamaMu
Refrein:
Aku ingin ikut Dikau
dan mengabdi padaMu:
dalam Dikau, Jurus'lamat
'ku bahagia penuh!

4.

(samen zingen)
Ikut dalam kesucian,
lahir, batin yang bersih;
aku rindu mengikuti
suri yang Engkau beri.
Refrein:
Aku ingin ikut Dikau
dan mengabdi padaMu:
dalam Dikau, Jurus'lamat
'ku bahagia penuh!

