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INTOCHTSLIED : KJ 18: 1, 2, 4 “Allah hadir bagi kita”
1. God is hier, Hij wil ons zeeg'nen
2. Allah hadir, sungguh hadir
met des Heil'ge geestes kracht.
di jemaatNya yang kudus;
Zie, de wolk hangt zwaar reeds neder, oleh kasih-kurniaNya
straks daalt regen op wie wacht.
biar kita ditebus.
Refrein:
Refrein:
Wil nu komen, Heer wij smeken't,
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan,
zend een stroom van zegen neer;
umatMu berkatilah!
zie ons wachten, zie ons wachten,
Baharui hati kami;
zend nieuw leven, dieb're Heer!
o, curahkan kurnia.

br. Gianluca Maas
zr. Deany Bergmans
10.00 uur

(staande)

4. Heiland, wil genadig horen,
in vertrouwen smeken w'U;
Open ons de hemelvenst'ren,
zend een rijke zegen nu.
Refrein:
Wil nu komen, Heer wij smeken't,
zend een stroom van zegen neer;
zie ons wachten, zie ons wachten,
zend nieuw leven, dieb're Heer!

1. STIL GEBED
2. VOTUM EN GROET / VOTUM & SALAM
V
G
V
G
V
G

:
:
:
:
:
:

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 : Hebreeën / Ibrani 11: 8 – 10
4. SAMENZANG : “'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God” (Canon)

(zittende)

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij
(De kinderen gaan naar de kindernevendienst)

5. GEBED VAN TOENADERING / DOA MENGHADAP TUHAN
6. SAMENZANG : KJ 28: 1, 2, 3 “Ya Yesus, tolonglah”
1. Ya Yesus, tolonglah,
2. Heer Jezus, denk aan mij
hapuskan dosaku
die ledig voor U sta.
dan dari nafsu dunia
Dat ik Uw trouwe dienstknecht zij,
lepaskan hambaMu.
Uw vreugde binnen ga.

3. Ya Yesus, yang menang,
sertai hambaMu
b'ri di sengsara dan perang
percaya yang teguh.

7. GENADEVERKONDIGING / BERITA ANUGERAH : Romeinen / Roma 5: 1 – 2
8. GODS WOORD VOOR LEVENSVERNIEUWING/PETUNJUK HIDUP BARU : Romeinen / Roma 5: 3 – 5, 10 – 11
9. SAMENZANG : Opwekking 697 “Al wat ik ben”
Al wat ik ben,
Zo wandel ik
Ik aanbid U,
)
leg ik in Uw hand,
heel dicht aan Uw zij,
ik aanbid U, Heer.
) 4x
ik geef mijzelf volledig.
ook in mijn pijn
Mijn leven rust
vertroost U mij.
Ik vertrouw U,
)
in de palm van Uw hand,
En ik vertrouw
ik vertrouw op U.
) 2x
ik ben van U voor eeuwig.
op wat U belooft,
Uw woord staat vast
Jezus, ik geloof in U.
)
Jezus, ik geloof in U.
voor eeuwig.
Jezus, ik vertrouw op U. )
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef, ) 2x
En de reden dat ik leef,
Jezus, ik geloof in U.
)
de reden dat ik zing… )
de reden dat ik zing,
Jezus, ik vertrouw op U. )
bent U alleen.
bent U alleen.
En de reden dat ik leef, ) 2x
de reden dat ik zing… )
bent U alleen.
10. GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
11. SCHRIFTLEZING: Kejadian 11: 31 – 32; 12: 1 – 9
Genesis 11: 31 – 32; 12: 1 – 9
Voorganger
Gemeente zingt

In het Indonesisch door :
In het Nederlands door :

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

12. PREDIKING

: “Ga met God en Hij zal met je zijn”
“Berjalanlah bersama Allah dan Ia akan menyertaimu”
13. MEDITATIEF MOMENT: een muzikale bijdrage door zr. Melisa Sinuraya & zr. Sarah Steller - “Goodness of God”
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 zonden,
nedergedaald naar het dodenrijk.
opstanding van het vlees, en een eeuwig leven.
Op de derde dag opgestaan uit de doden.
Amen

15. SAMENZANG: KJ 406: 1, 2, 3 “Ya Tuhan, bimbing aku”
1. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, 2. Op d'ongewisse baren van d'oceaan,
sehingga 'ku selalu bersamaMu.
in stormen en gevaren, grijp, Heer, mij aan.
Engganlah 'ku melangkah
Ik zie Uw aanschijn blinken
setapakpun,
in duist're nacht,
'pabila Kau tak ada disampingku.
behoed mij dan voor zinken
door Uwe macht.

3. Dan bila tak kurasa kuasaMu,
Engkau senantiasa di sampingku.
Ya Tuhan, bimbing aku
di jalanku,
sehingga 'ku selalu bersamaMu.

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)
1 Kronieken 16: 29 “Erken de Heer, de majesteit van Zijn naam, draag geschenken voor Hem aan. Buig u voor de
Heer in Zijn heilige glorie”.
• Dankoffer (1x): voor het werk van de kerk. De collecte kunt u deponeren in de collectezakken of overmaken naar
onderstaande rekeningnummers t.n.v. :

GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND. IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90.
O.v.v. Collecte OLE 25-09-2022.
Tijdens de collecte : KJ 291: 1, 3, 4 “Mari bersyukur semua”
1. Mari bersyukur semua
3. UmatNya dibebaskanNya
4. Dia yang mengingat kita
atas kebajikan Tuhan!
untuk hidup bersejaht'ra.
dalam susah dan derita.
Refrein:
(Refrein)
(Refrein)
Kasih perjanjianNya
sungguh nyata selamanya.
De kinderen komen terug uit de KND (afgesloten met een kort dankgebed door de OvD )

18. SLOTLIED : "Ga met God en Hij zal met je zijn"
1. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

(staande)

3. Serta Tuhan, Ia bersamamu.
Menjagamu dalam kasihNya.
S'lamatkanmu dalam k'matian.
Serta Tuhan, Ia bersamamu.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

19. ZENDING EN ZEGEN / PENGUTUSAN DAN BERKAT
V:
Verheft uw harten tot de Heer
G:
Wij zijn met ons hart bij de Heer
V:
Wees getuigen van Christus
G:
Lof aan God
V:
Geloofd zij de Heer
G:
Nu en voor altijd
V:
Ontvang nu de zegen van de Heer:..
20. GEMEENTE ZINGT : “Amen, amen, amen”.
21. STIL GEBED / DOA HENING (Gemeente blijft staan en moment van stilte houden)

(de gemeente blijft staan)

