
            

Evangelische Broedergemeente Utrecht 

Laatste zondag na Epifanie 

Zangdienst, 29 januari 2023 

WEEKTEKST: Over jou schijnt de Heer, 

 zijn luister is boven jou zichtbaar. (Jes. 60:2b) 

 

Orgelspel en aansteken Paaskaars    

 
VOORZANG: JdH 854  
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 God wet aan het kruis heeft vervuld. 

Refrein: Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zing' nu Zijn eer! Stem en klank, stem en klank, juub'len luid 

onze dank! Door 't bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon; brengt daarom de glorie aan Vader en 

Zoon. 

O, welk een verlossing schonk God in het bloed, de enige losprijs die voor hem voldoet. Geen zondaar te 

snood en geen zonde te groot. Het bloed van Gods zoon redt van d’eewige toorn. Refrein 

O, ziet nu het Godslam, geslacht ook voor u. Het draagt al uw zonden, gelooft dit toch nu. Zijn bloed 

schenkt vergeving, 't koopt slaven weer vrij. Het heiligt en reinigt 't maakt zalig en blij. Refrein 

WELKOM & DAGTEKSTEN   

Samenzang: Mel. JdH 121 
1. No pasa mi lobi Yeises, Yere tu mi kré. Te so meni Yu de kari, no frigiti mi. 

Refrein: Yeises! Masra, yere tu mi kré. Te dem trawan Yu de kari, no frigiti mi. 
2. Da fertrow na Yu bun ati, dati seni mi. Dresi mi dan nang’ Yu brudu, tapu sondu du. Refrein  
3. Na Yu wawan mi suku trowstu, na Yu wawan nomo. Dyaso en fu tégo tru tru,  
mi sa de fu Yu. Refrein 
 
[Gemeente staat op] 
 
Samenzang: Opw. 123 
Bigi yu grani de, O, Masra Gado. Nooiti Yu sa drai yu baka gi wi. Ef’ wi drai baka, Yu de na wi fesi.  

Neti en dei Yu de luku fu wi.  

Bigi yu grani de, bigi yu grani de. Ala mamantem Yu sori yu bun. San’ wa’ fanowdu Yu gi alasani.  

Bigi yu grani de, Masra Gado.  

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt. Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. Nu geeft Gij leven der eeuwigheid.  

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. 

 

VOTUM /WISSELGEBED 
L Onze hulp is in de naam van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet los laat, het werk van Zijn handen.  

G Amen.  

L Here God, onze Vader 

G wees ons genadig! 

L Here God Zoon, Redder der wereld 

G wees ons genadig! 

L Here God, Heilige Geest  

G blijf altijd bij ons! 

 

 



Samenzang: Opwekking 642 

Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, 

ontmoet mij hier. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw 

genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 

Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil U 

daar ontmoeten, Heer. 

Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: 

"Ontmoet mij hier." Refrein  

Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer. 

[Gemeente gaat zitten] 

Samenzang: JdH 459 
Prijs, mijn ziel, den Hemelkoning, breng uw schatting aan zijn voet, die mij door zijn gunstbetoning heil, 
vergeving smaken doet! Halleluja, halleluja, prijs den Koning, t eeuwig goed. 
 

Prijs Hem, die in bange tijden, onzen vaad’ren uitkomst gaf! Prijs Hem, die ook ons wil leiden, snel tot hulp 
en traag tot straf! Halleluja, halleluja, d’ eeuwen door tot steun en staf. 
 

Vaderlijk wil Hij ons schragen, kennend onze zwakke kracht, in zijn arm beschermend dragen 
uit des vijands overmacht. Halleluja, halleluja, Hem, die ons verlossing bracht! 
 

Eng’len, helpt ons Hem t’ aanbidden, Gij, die ziet zijn aangezicht! Zonnen, sterren, buigt te midden van al ’t 
schepsel in zijn licht! Halleluja, halleluja, Hem, genadig in ’t gericht! 
 

GEBED  

 

SCHRIFTLEZING: Psalm 40:1-5; 17-18 
 

Samenzang: JdH 633 

Komt laat ons zingen al te zaam: God is goed! Hemel en aarde prijst zijn naam, God is goed! 

Laat ieder naad’ren tot zijn troon, zingen met ons op blijde toon, in melodieën rein en schoon,  

God is goed! God is goed! God is goed! In melodieën rein en schoon, God is goed! 
 

O, zegt het voort tot ’t verste strand: God is goed! Voor elk is plaats in ’t vaderland, God is goed!  

Van zonde maakt ons Christus vrij, licht in de duist’re nacht bracht Hij. Als zijn verlosten juichen wij: God is 

Goed! God is goed! God is goed! Als Zijn verlosten juichen wij, God is goed! 
 

Samenzang: (It is well with my soul) 

When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll;  

Whatever my lot, Thou hast taught me to say, It is well, it is well with my soul.  

It is well, It is well,  with my soul, with my soul, It is well, it is well with my soul. 
 

‘t Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert, en stormwind en nacht mij verschrik’, 

Gij hebt mij, mijn Heiland, te roemen geleerd: ’t Is mij goed, wat mijn God mij beschik’.” 

’t Is mij goed,  is mij goed, wat God doet, wat God doet, ’t Is mij goed, wat mijn God mij beschik’. 

 

SCHRIFTLEZING: Rom. 5:1-8 

Samenzang: mel. JdH 153 

Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde! U kwam op aarde tot redding der wereld, 

om haar van zonde eeuwig te bevrijden; dank, Here Jezus! 
 

Jezus, mijn Heiland, leer ons U te kennen, leer ons te leven, te lijden, te wachten, 

om U voor eeuwig lof en eer te geven, U en de Vader. 

 



Samenzang: EBGN 449 

Een trouwe Vriend woont in den hemel, zoals de wereld die niet biedt, want onder al het aards gewemel, 

bestaat er zulk een vriendschap niet. Daarom, wie ook de wereld dient: mijn Jezus is mijn beste Vriend. 
 

De mensen zijn gelijk de baren, maar Jezus’ trouw houdt eeuwig stand. Hij wil voor vallen mij bewaren, en 

leidt mij voort aan Zijne hand. Neen! wereld, ’k zeg uw vriendschap af. Mijn Jezus is mijn stut en staf. 
 

Mijn Heiland liet voor mij Zich doden, vergoot voor mij zijn dierbaar bloed, heeft mij gered uit al mijn noden, 

mijn zonden aan het kruis geboet. Neen wereld, ‘k ben u schijnvreugd moe. ‘k Behoor mijn Heiland eeuwig 

toe. 
 

Samenzang: [mel. 't is Uwe zaak o hoofd en Heer] 

Wi abi wan bun Yepiman, di yepi wi fu tru. Den swatyi en mofinawan, den pôti suma tu. Den disi hebi moro 

den,di miti trobi alape, di pina eri libiten,den disi dyeme bari krei. A kari den, fu den mu kon na En. 
 

Èn te den kon, a teki den, A no de yagi wan, Alwasi fa san trobi den: A tron den Yepiman.  

A trowstu den, di dyeme, krei, A meki sari mu  gowe; den pôti èn mofinawan: A meki den tron guduman. A 

langa  an gi ala swatyiwan 
 

Wi ala teki ati dan,wi opo kon na Yu,Di Yu wi reti Yepiman na alafasi tru. Yu yepi nanga tranga an,Yu abi 

krakti, Yu wawan. Da trowstu Yu de trowstu wi. Da so wi ondrofeni si. Wi kon na Yu,di yepi wi fu tru. 

 

SCHRIFTLEZING: 1 Petr. 2:4-8 
 

Samenzang: [W 151z] 

God heeft zijn Kerk gegrondvest op Christus, zijnen Zoon, haar Hem tot bruid geschonken 

als zijn verworven loon. Hij kwam voor haar op aarde en kocht haar met zijn bloed. Sinds blijft Hij haar 

bewaren als onvervreemdbaar goed. 
 

Vergaard uit alle volken, maar als een volk geteld, heeft Hij haar in de wereld als schijnend licht gesteld. 

Eén Heer, één Geest, één bijbel, één avondmaal, één doop, één Vadernaam voor allen, 

één uitzicht en één hoop. 
 

Samenzang: Jezus, alles geef ik over [mel. I surrender all] 

Jezus, alles geef ik over; heel mijn leven wil ik kwijt. Dag aan dag wil ik U volgen, van U houden voor altijd. 
 

REFR. : Alles leg ik neer, aan Uw voeten, Heer. U alleen bent mijn Verlosser, alles geef ik, Heer. 
 

Jezus, alles geef ik over; ik buig nederig voor U. Aardse vreugde laat ik achter. Jezus, help mij,  

help mij nu. Refrein 

 

Jezus, alles geef ik over; vul mijn hart en maak mij rein. Schenk uw Geest en laat mij merken  

dat U ook van mij wilt zijn. Refrein 
 

FELICITATIE / lied voor de jarigen 
 

Samenzang: EBGN 647 

Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft. 

zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat leeft. 

 

Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus’ naam. 

 

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, Gij redt de wereld van de dood. 

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, zijn lichaam is het levend brood. 

 



AANKONDIGING OFFERANDE 

 

Samenzang: Een toekomst vol van hoop 

In de nacht van strijd en zorgen / kijken wij naar U omhoog / biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er duizend vragen / al begrijpen wij U niet / U blijft ons met 

liefde dragen, U die alles overziet. 
 

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft U aan ons beloofd 

Niemand anders, U alleen. Leidt ons door dit leven heen. 
 

U heeft ons geluk voor ogen / Jezus heeft het ons gebracht / Mens, als wij, voor ons gebroken, 

In de allerzwartste nacht. Refrein 
 

U bent God, de Allerhoogste / God van onbegrensde macht. /  Wij geloven en wij hopen /  

op het einde van de nacht. Refrein 

 

DANK EN VOORBEDE – ONZE VADER 
 

Samenzang: EBGN 457 

1. Zolang mijn Jezus leeft en mij Zijn kracht omgeeft, voel ‘k mij van vrees en zorgen vrij.  

Kan ‘k rustig zijn en blij. 

2. Mi Masra 'e tyari mi, pe libi mi kan si, wei nanga grasi grun na bon, pè frè-frè sula 'e lon. 

3. Te son go teki bro, alasé winti gro, dan m' sab' o dugru neti tan, En na mi Waktiman. 

4. Dus sla ik steeds mijn oog vertrouwend naar omhoog, waar Jezus leeft, die aan mij denkt en  

mij zijn liefde schenkt. 
 

WEEKTEKST: Over jou schijnt de Heer, zijn luister is boven jou zichtbaar. (Jes. 60:2b) 

 

ZEGENBEDE  (gezongen) 

De genade van onze Heer Jezus Christus / en de liefde des Vader / en de gemeenschap met 

de Heilige Geest, zij met ons allen. Met ons allen. Amen! 

 
Slotlied: Guide me, O Thou great Jehovah 

Guide me, O Thou great Jehovah, pelgrims through this barren land; I am weak, but Thou art mighty. Hold 

me with Thy powerful hand. Bread of heaven, bread of heaven. Feed me now and ever more, feed me now 

and ever more. 
 

Laat door mij Uw levend water, vloeien als een klare stroom. O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 

dat Uw Geest over allen koom'. Machtig Heiland, mijn Verlosser, kom, Heer Jezus, in Uw kracht 

Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 

 

EEN GEZEGENDE WEEK ONDER DE HOEDE VAN DE HEER. 

   

 

 
Voor de offerande kunt u de QR code scannen OF overmaken op 

bank- rekening NL 07INGB0002664678 t.n.v. Evangelische 

Broedergemeente Utrecht OF in de collectezak bij de uitgang. Uw 

offerande wordt in drieën gedeeld. 1e Eigen Gemeente – 2e Diaconie 

Suriname – 3e Renovatie kerkgebouw. 

 

 


