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INTOCHTSLIED : KJ 19: 1, 2, 3 “Tuhanku Yesus”
1. Dierb're Heer Jezus,
Heerser aller scheps'len,
Godes en Maria's Zoon!
U wil ik minnen,
U wil ik eren,
Onzer zielen vreugd en kroon.

(staande)

2. Indah tamasya,
indah sawah ladang,
sungguh elok berseri;
yang lebih indah
Kau, Tuhan Yesus:
Engkau menghibur yang sedih.

3. Dierb're Heer Jezus!
Eeuwig onvolpreez'ne
U zij de lot in eeuwigheid!
Uit God geboor'ne
Gij bracht 't verloor'ne
Zielerust en zaligheid.

1. STIL GEBED
2. VOTUM EN GROET / VOTUM & SALAM
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Onze hulp is in de Naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Amen.
3. DE AANVANGSTEKST / AYAT PEMBUKA : Psalmen / Mazmur 103: 1 – 4

(zittende)

4. SAMENZANG : NKB 34: 1, 3 “SetiaMu, Tuhanku, Tiada Bertara”
1. SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara
di kala suka, di saat gelap.
KasihMu, Allahku, tidak berubah,
‘Kaulah Pelindung abadi tetap.
Refrein:
SetiaMu Tuhanku, mengharu hatiku,
setiap pagi bertambah jelas.
Yang ‘ku perlukan tetap ‘Kau berikan,
sehingga akupun puas lelas.
(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

3. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein:
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

5. GEBED VAN TOENADERING / DOA MENGHADAP TUHAN
6. SAMENZANG : Opwekking 244 “Welzalig de man die niet wandelt”
Welzalig de man, die niet wandelt
in de raad der goddelozen.
Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,
maar aan des Heren wet
zijn welgevallen heeft.
En diens wet overpeinst
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom
geplant aan waterstromen.
Die zijn vrucht geeft op tijd,
welks loof niet verwelkt, alles gelukt.
7. GENADEVERKONDIGING / BERITA ANUGERAH : Psalmen / Mazmur 103: 8 – 9

8. GODS WOORD VOOR LEVENSVERNIEUWING / PETUNJUK HIDUP BARU : Efeziërs / Efesus 4: 2 – 6
9. SAMENZANG : KJ 249: 1, 2, 3 “Serikat persaudaraan”
1. Serikat persaudaraan,
berdirilah teguh!
Sempurnakan persatuan
di dalam Tuhanmu.
Bersama-sama majulah,
dikuatkan iman,
berdamai, bersejahtera,
dengan pengasihan.

2. Een Heer en een geloof, een doop,
een lichaam en een geest,
een uw verwachting, een de hoop,
dat maakt u onbevreesd.
Een God en Vader, die u sterkt,
die boven allen is,
die door u en die in u werkt
naar Zijn getuigenis.

3. Dan masing-masing kamu pun
dib’ri anugerah,
supaya kamu bertekun
dan rajin bekerja.
Hendaklah hatimu rendah,
tahu: Tuhan berpesan
jemaat menurut firmanNya
berkasih-kasihan.

10. GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
11. SCHRIFTLEZING: Kisah Para Rasul 15: 35 - 41 In het Indonesisch door :
Handelingen 15: 35 - 41
In het Nederlands door :
Voorganger
Gemeente zingt

12. PREDIKING :

: Gelukkig zijn zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven.
: ‘Halleluja (3x)’ uit KJ 473b

“Genade en verzoening in de onderlinge relatie”
“Anugerah dan rekonsiliasi dalam hubungan satu sama lain”

13. MEDITATIEF MOMENT :
14. APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS / PENGAKUAN IMAN RASULI (uit te spreken door de OvD)

(staande)

Laten wij nu met hart en mond geloofsbelijdenis doen van ons geloof samen met de kerk van alle eeuwen
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Opgevaren naar de hemel
Schepper van de hemel en aarde,
en zit aan de rechterhand van God,
en in Jezus Christus,
de almachtige Vader.
zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
Vandaar zal Hij komen om te oordelen
die ontvangen is van de Heilige Geest,
de levenden en de doden.
geboren uit de maagd Maria,
Ik geloof in de Heilige Geest,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
de gemeenschap der heiligen, vergeving van de
nedergedaald naar het dodenrijk.
zonden, opstanding van het vlees, en een eeuwig leven.
Op de derde dag opgestaan uit de doden.
Amen

15. SAMENZANG: Opwekking 488: 1, 2 “Heer ik kom tot U”
1. Lord I come to You, let my heart be changed, renewed
Flowing from the grace that I found in You.
And Lord I've come to know the weaknesses I see in me
Will be stripped away by the power of Your love.
Refrein:
Hold me close, let Your love surround me
Bring me near, draw me to Your side.
And as I wait I'll rise up like the eagle
And I will soar with You
Your Spirit leads me on in the power of Your love.

2. Heer, kom dichterbij dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen diep in mij.
En Heer, leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.
Refrein: (2X)
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

* Formulier ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal (wordt voorgelezen door de Ouderling van Dienst)

16. DANK EN VOORBEDEN / DOA SYAFAAT dan diakhiri Doa Bapa Kami (eindigend met het Onze Vader)
17. DANKOFFER / PERSEMBAHAN (het Bijbelvers wordt eerst gelezen door de OvD)
• Dankoffer (1x): voor het werk van de kerk. De collecte kunt u deponeren in de offerkisten bij de uitgangen of
overmaken naar het landelijke rekeningnummer van :

GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND. IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90.
O.v.v. Collecte OLE 16-01-2022.
Tijdens de collecte zingen SL : NKB 133: 1 “Syukur PadaMu, Ya Allah”
Syukur padaMu, ya Allah, atas s’gala rahmatMu;
Syukur atas kecukupan dari kasihMu penuh.
Syukur atas pekerjaan, walau tubuhpun lemban;
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
De kinderen komen terug uit de KND (afgesloten met een kort dankgebed door de OvD )

18. SLOTLIED : Opwekking 797 “Breng ons samen”

(staande)

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van Uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

(Refrein)

Refrein:
Breng ons samen, één in Uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Bridge (2X):
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Breng ons samen, één in Uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.
(Refrein)

19. ZENDING EN ZEGEN / PENGUTUSAN DAN BERKAT
V:
G:
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G:
V:
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V:

Verheft uw harten tot de Heer
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Wees getuigen van Christus
Lof aan God
Geloofd zij de Heer
Nu en voor altijd
Ontvang nu de zegen van de Heer:..

20. GEMEENTE ZINGT : “Amen, amen, amen”.

(de gemeente blijft staan)

