
 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
Liturgie voor de eredienst 

zondag 25 september 2022 
VIJFTIENDE ZONDAG NA TRINITATIS 

WOORD voor de WEEK 
       Leg al uw zorgen bij Hem neer, want Hij heeft hart voor u. 1 Petrus 5:7 

 

Orgelspel en aansteken Paaskaars    
VOORSAMENZANG (ARIA 67)    
1.  Aleluya! Prèise Masra! Yu mi sili prèise En!  Prèise En èn taki tangi na yu eri libiten. 
 
2.  Libisuma no kan yepi, den no yere, den no si; ma mi Masra si èn yere,  A de kon fu yepi mi.         
 
4.  Mi bun Masra mi sa  prèise, mi sa gi En bigi nen: aleluya mi sa singi noyaso en alaten.           
 
WELKOM & DAGTEKSTEN                                                                                                                                   
SAMENZANG [EBGN 38]  
Alles wat adem heeft, love de Here, zinge de lof van Isrels God!  
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot.  
Die lijf en ziel geschapen heeft, worde geloofd door al wat leeft. Halleluja, halleluja!  
 

Wel gelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs Gods al helper heeft!  
Wat zou hem schaden, wie zou verdoemen die dag aan dag met Christus leeft?  
Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja, halleluja!  
 

Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem, die zo grote dingen doet.  
Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed!  
Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja, halleluja!  
 
Gemeente gaat staan 
VOTUM EN GROET 
L. Onze hulp is in de naam van de Here,  
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft,  
L. Die niet laat varen de werken van zijn handen.                                                                                                  
G. En Die trouw houdt tot in eeuwigheid,  
G. Zingt Mel127)                                                                                                                                                        
O heilige Drieënigheid, wij loven U in eeuwigheid. Amen, halleluja, halleluja, amen, halleluja.                    
L. Genade zij u en vrede, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, door de Geest die ons 
aanvuurt in geloof, hoop en liefde.       
 G. Amen.  
SAMENZANG                                                                                                                                                        
To God be the glory, great things he has done! So loved he the world that he gave us his Son,  
who yielded his life an atonement for sin, and opened the life-gate that all may go in.                                 
Refrain: Praise the Lord! Praise the Lord, Let the earth hear his voice! Praise the Lord! Praise the Lord!         
Let the people rejoice! Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory; great things 
He hath done.  
 
Dir’ brudu A pai fy den ogri fu wi pramisi di Gado na tapu ben gi.  
De tru bribisuma di suku fu En wi Yeises sa gi den pardon esbiten.  
Refrein: Preise dan, En wanan, En da wan Lusuman. Gi boskop’ ala sei, mek’ wi ala nyanprei.  
Tan kros’ bei fu Yeises, fu Gado Tata En gi den da glori, sing’ Aleluya.  
 
MOMENT VOOR DE KINDEREN - ORGELSPEL 



 

1e SCHRIFTLEZING: PSALM 130 
 
SAMENZANG  
Geloof is dat men God vertrouwt en vast op zijn belofte bouwt.  
Geloof is men ’t aangezicht alleen op Christus houdt gericht. 
 

Geloof in Jezus vindt gewis al wat tot heil van node is.  
Geloof neemt alles uit zijn hand en schept de ware liefdeband. 
 

PREEKTEKST 1 Petrus 5:5-11 
SAMENZANG 
Heb dank, Heer, dat G’ uw woord ons geeft, laat niets ons dit ontroven. Werk door uw Geest die in ons 
leeft, dat wij uw woord geloven en het aanvaarden t’ allen tijd met blijdschap en gehoorzaamheid als uw 
woord, niet van mensen. 
 

Ontsluit ons oor, ontsluit ons hart, om uw woord recht te kennen, in lief en leed, in vreugd en smart ons 
aan uw stem te wennen. Geef dat wij niet slechts hoorders zijn, maar daders die van harte rein, vrucht 
geven honderdvoudig. 
 
GEBED – OVERDENKING – ORGELSPEL 
SAMENZANG  
Buiten U, o Heer, kan mijn ziel niet leven, in U is mijn hart slechts voldaan: 'k laat de wereld los om m'aan 
U te geven, en tot de verloornen te gaan. (bis) 
 

Als de golven slaan en de stormen woeden, als de nacht zo somber mij schijnt; dan geef ik m' aan U. Gij 
zult mij behoeden, bij U zal ik veilig steeds zijn. (bis) 
 

Waarom zou ik dan voor de offers vrezen, die de Heiland eist ook van mij? Wie een volgeling van de Heer 
wil wezen, drage 't kruis blijmoedig als Hij. (bis)  
 

Aan Uw dienst, o Heer, wil ik mij verbinden dat niets van Uw kruis mij ooit scheid'! Daarin zal 'k mijn roem 
en vreugde vinden, kracht om te overwinnen altijd! (bis) 
 

LIED voor de Jarigen (JdH 80) 
‘k Moet de Heiland met mij hebben, want ik kan alleen niet gaan. Maar met Hem meer dan verwinnaar. 
Durf ik ied’re storm weerstaan. O, dan vrees mijn ziel geen kwaad. Waar mijn weg ook henen gaat. Ik wil 
volgen zonder, zonder vragen, waar mijn Meester gaat of staat. 
 

DANK- EN VOORBEDEN  - ONZE VADER - WOORD voor de WEEK   
SAMENZANG  (EBGN 260) 
Al de weg leidt mij mijn Heiland, wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Zou ik immer aan Hem twijf’len, die mij voortleidt keer op keer? 
Zoete troost en zaalge vrede heb ik steeds op zijn bevel. 
'k Weet, wat hier mij overkome, Hij maakt alle dingen wel. 
 
ZEGENBEDE 
SAMENZANG    
1.Zie op de Heer in woorden en in werken. Zie op zijn heilig, heilig aangezicht. Dan zal zijn Geest tot ieder 
plicht u sterken. Dan geeft zijn woord op ied’re woord u licht. In zijne naam aan ’t werk vroeg in de 
morgen. Werp in zijn schoot aan d’ avond uwe zorgen. En kniel in ootmoed voor zijn goedheid neer. Zie op 
de Heer, zie op de Heer.  
 

2.Zie op de Heer als blijde dagen lichten. Zal niet geluk  mij lokken van Zijn hart. En dreigt mijn in bitter 
leed te zwichten. Leg op zijn schouders neer de last der smart. Hem dank ik al mijn moed in droeve 
stonden. Hij Heiland heelt mijn diepste harte wonden. Hij wil mij troosten, dat ik hopen leer. Zie op de 
Heer, zie op de Heer.      


