


Opw 430 Heer ik Prijs uw 

Grote Naam

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan

die mij redding bracht en leven.

~~~

U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.



Opw 533 Laat het 

feest zijn in de huizen

Laat het feest zijn in de huizen
mensen dansen op de straat

Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat

~~~
in de bergen, door de dalen

Hoor ons loflied, overal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal

~~~
Laat uw licht zien in het duister

als wij buigen voor het kruis
laat uw heerlijkheid verschijnen

in de wereld, in ons huis





Welkom



Votum

Pertolongan kita adalah Nama Tuhan, jang telah menjadikan langit

dan bumi (Mazmur 124:8), Jang memeliharakan Kasih-Setianja

untuk selama-lamanja, dan jang tidak meninggalkan perbuatan

tangan-tangganja (Mazmur 138:8).

~~~

Onze Hulp is de naam van de Heer die Hemel & Aarde gemaakt 

heeft, (psalmen 124:8) die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet Zijn 

wereld in de steek laat. (Psalmen 138:8).



Groet

Kasih-Karunia dan Damai Sedjahtera daripada:

Allah Bapa Kita, Tuhan Jesus Christus Dan Rohol Kudus

Adalah menjertai djemaat ! (Galatia 1:3)

~~~

De genade en Vrede van:

God, onze Vader, van onze Here Jesus Christus en van de Heilige 

Geest Zij met u allen! (Galaten 1:3)



Openingstekst; Psalmen / Mazmur 51:11

11Aku hendak bersyukur kepada-Mu selama-lamanya, sebab

Engkaulah yang bertindak; karena nama-Mu baik, aku hendak

memasyhurkannya di depan orang-orang yang Kaukasihi!

~~~

11God, ik zal u altijd danken, want u hebt veel voor mij gedaan. 

Altijd zal ik over u vertellen aan alle mensen die trouw zijn aan u. 

Want u bent goed!



Sapa Lawan; 
Akan Manis 
Lawang

Akang manis lawang, 

Kalo katong samua su bakumpul

Katong manyanyi sama² Pudji Tete Manis é

Toki tifa dendang la rame² - angka suara

Katong barsuka, somba Tete Manis (2x)

Ayo basudara,

Katong samua baku gandeng tangang

Katong badendang

Muliakan kasih Ama yang kekal

Toki toleng² tiop tahuri - angka pudjian

Katong barsuka, somba Tete Manis (2x)

Ayo loko lengso
Katong manari dengan sukaria
Katong sombayang
Jaga hidop orang basudara é
Toki toto buang deng tiop suling -
angka syukur
Katong barsuka, somba Tete Manis 
(2x)



Schuldbelijdenis: Mazmur / Psalmen 130: 1 - 4

1Dari jurang yang dalam aku berseru kepada-Mu, ya TUHAN!

2 Tuhan, dengarkanlah suaraku! Biarlah telinga-Mu menaruh

perhatian kepada suara permohonanku.

3 Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, 

Tuhan, siapakah yang dapat tahan?

4 Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti

orang.



Schuldbelijdenis: Mazmur / Psalmen 130: 1 - 4

Heer, ik ben wanhopig

1Ik ben wanhopig, Heer! Daarom roep ik naar u.

2Heer, hoor mijn stem, luister naar mij, hoor hoe ik smeek!

3Heer, als u steeds op onze zonden let, dan zijn wij altijd schuldig.

4Maar u vergeeft ons, en daarom eren wij u!



Opw 389: Create in me a 

Clean Heart

Create in me a clean heart, oh God

And renew a right spirit within me

Create in me a clean heart, oh God

And renew a right spirit within me

~~~

Cast me not away from Thy 

presence, oh Lord

And take not Thy holy spirit from me

Restore unto me the joy of Thy 

salvation

And renew a right spirit within me



Genadeverkondiging: 2 Korintiers 5: 17

Semua lagi baik antara Tuhan dan kita

17 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan

baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru

sudah datang

~~~

Het is weer goed tussen God en ons

17Iedereen die bij Christus hoort, hoort bij het nieuwe leven. 

De oude tijd is voorbij, de nieuwe tijd is gekomen. 



Amazing Graze

Amazing Grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
T'was blind but now I see

~~~

T'was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Adjaib Benar Anugerah, Pembaru
Hidupku. Ku hilang, buta, bertjela
olehNja ‘ku Sembuh

~~~

Kudapat djandji jang teguh, kuharap
sabdaNja dan Tuhanlah perisaiku tetap
selamanja



1 Korintiers 13 : 4- 7
VOORBEREIDING OP DE SCHRIFTLEZING



Opw 623: Laat het Huis Gevuld zijn
Want U wilt komen met Uw geest

En doorwaaien heel het huis

U wilt het maken tot een tempel

Waar U woont

Laat Uw leven in ons zijn

maak ons heilig, puur en rein

laat het levend water stromen door ons heen
Want ik wil komen met mijn geest

En doorwaaien heel het huis

Ik wil het maken tot een tempel

Waar ik woon

Laat mijn leven in je zijn

Ik maak je heilig, puur en rein

Ik laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aanbidding

Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest

Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven

Laat het huis gevuld zijn met mijn geur

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen

Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw

Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon 

Jezus

Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Heer wij roepen tot U

Kom opnieuw met Uw vuur

Wij verlangen naar echtheid

Bewerk het diep in ons hart

Heer wees welkom met Uw geest

En doorwaaien heel het huis

kom en maak het tot een tempel

Waar U woont

Laat Uw leven in ons zijn

maak ons heilig, puur en rein

laat het levend water stromen door ons heen



Schriftlezing: 1 Korintus 13: 4- 7

Kasih

4 Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak

memegahkan diri dan tidak sombong.

5 Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari

keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan

kesalahan orang lain.

6 Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita

karena kebenaran.

7 Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, 

mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.



Schriftlezing: 1 Korintiers 13: 4- 7
Wat is liefde?

4Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet 
vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een 
ander.

5Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, 
geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.
6Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het 
kwaad.

7Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de 
liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd 
volhouden.





Liefde is…



Liefde is…



Is je Deur nog op Slot

Is je deur nog op slot?

Is je deur nog op slot?

Van je kr-kr-kr

doe hem open voor God

Want de Heer wil bij je wonen

en dan ben je nooit alleen.

Je hart is net een huisje

waar het gezellig is

Maar het is er nog zo donker

er is iets wat ik mis.















• Liefde van God

• Vrede & Rust in onze harten & hoofd

• Emoties werken samen door de Liefde

van God

• Je leeft vanuit de Liefde van God

• We leven Samen met elkaar vanuit de 

Liefde van God





Koor MAGIM Wierden
Jesus loves the little children

All the children of the world

Red, brown, yellow

Black and white

They are precious in His sight.

Jesus loves the little children

Of the world.

Jesus died for all the children

All the children of the world

Red, brown, yellow

Black and white

They are precious in His sight.

Jesus died for all the children

Of the world.

Jesus rose for all the children

All the children of the world

Red, brown, yellow

Black and white

They are precious in His sight.

Jesus rose for all the children

Of the world.



Ouderenwerkgroep
Ku Heran Allah mau membri

RahmatNja Padaku

Dan Kristus su di menebus

Jang hina bagaiku!

(Ref)

Namun ku tahu jang kupertjaja

Dan aku jakin kan kuasaNja

Ia mendjaga jang kutaruhkan

Hinga hariNja kelak

Seluruh djalan hidupku

Tetap rahasia

Seblum ku djumpa adjalku

Dan Nampak wadjahNja

Ku tidak tahu hariNja klak

Kembali Tuhanku

Ku sudah mati ataukah

Ku langsung bertemu



Geloofsbelijdenis



Sapa Lawan: Ku Mau Cinta Yesus

Ku mau cinta Yesus selamanya
Meskipun badai, silih berganti,
Dalam hidupku
Ku tetap cinta Yesus selamanya
Ja Abba Bapa - Ini aku anakmu

Ja Abba Bapa - Ini aku anakmu
Layakan lah seluruh hidupku
Ja Abba Bapa - Ini aku anakmu
Pakailah sesuai dengan rencanamu



Voorbeden afsluiten met Het Onze Vader

Onze Vader in de hemel,

heilig is uw naam.

Laat uw koninkrijk spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan.

In de hemel, zo ook hier op aard'.

Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel,

geef ons daaglijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij dat doen.

Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

En leidt ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk, 

de kracht en de heerlijkheid, 

tot in eeuwigheid.

Amen. Amen.



Uitzending 

Biarlah Saudara-saudari pulang dengan selamat dan
sedjahtera didalam trang Firman Allah.

Bersaksila tentang Tuhan melalui Hidupmu, dan Jadilah
berkat bagai sesama manusia.

~~~

Gaat nu heen in Vrede en in de Licht & Waarheid van het 
Woord Gods.

Getuig van de Heer door uw en via uw levenswijze en 
wordt zo een zegen voor uw naaste.



Zegenbede: Numeri 6: 24-26
24 TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;

25 TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi
engkau kasih karunia;

26 TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi
engkau damai sejahtera

~~~
24‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. 

25De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. 
26De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’



Opw.710 Zegen Mij

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.



Opw.798 Houd Vol
Wij zijn het volk van God

Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar

Een leven lang te gast

Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar Houd vol, houd vol

Hij laat niet los

Het is een zegetocht

Van heiligen en twijfelaars bij elkaar

Maar kijk, wij lopen nog

Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

God is voor ons, God is naast ons

God is altijd om ons heen

Laat maar komen wat hierna komt

Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd

Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan

Nu geven wij niet op

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan



Samenzijn

 Kinderactiviteit MAGIM

 Getuigenis: Joey Basaur

 Napraten onder het genot van:

 Koffie & Thee

 Diverse hapjes



Joey Basaur



Samenzijn
HIGH TEA: KOFFIE & THEE & HAPJES



Selamat Hari Minggu!
Tuhan Yesus Memberkati!

Gezegende Zondag!
Gods Zegen Toegewenst!


