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               TWEEDE ZONDAG NA TRINITATIS 
      WOORD VOOR WEEK 

                                     Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, 
                                                                                             en Ik zal u rust geven. Mat. 11:28 (HSV) 
Orgelspel en aansteken Paaskaars    
 
VOORSAMENZANG (ARIA 2)    
Kon moksi singi now! Aleluya, amèn. Opo wi Kownu nen! Aleluya, amèn. Tangi èn prèis' mu go, te 
na En glori trown: so a de fiti En. Aleluya, amèn.  
 
Opo un ati dan! Aleluya, amèn. Prèis' da bun Hèlpiman. Aleluya, amèn. En de wi bèste vriend, di 
sari fu wi sil' En lobi no kaba. Aleluya, amèn.  
 
We moksi prèise En! Aleluya, amèn. Sing' nanga tranga sten, Aleluya, amèn. Yanda na heimel dan, 
wi sa anbegi En, èn singi En wawan: Aleluya, amèn. 
 
WELKOM & DAGTEKSTEN                                                                                                                                   
SAMENZANG (EBGN 268) 
Harten, één om God te prijzen, zoekt nu saam bij Jezus rust. Laat uw liefdevlammen rijzen           
tot Hem, onze hoop en lust. Hij het Hoofd en wij de leden, Hij het Licht, wij wederschijn,               
Hij de Meester en wij broeders, die in Hem geheiligd zijn. 
 
Gemeente gaat staan 
Komt dan, gij genadekindren en vernieuwt uw broederbond; laat geen macht u ooit verhindren 
trouw te zijn uit 's harten grond. En als op de zwakke leden soms uw liefdeketen breekt, 
Jezus heelt de breuk nog heden, zo ge eendrachtig daarom smeekt. 
 
VOTUM EN GROET:   
L. In de naam van God, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. 
G. Amen        
L.  HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw, uw gerechtigheid is          

als de machtige bergen, uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: U, HEER, bent de redder 
van mens en dier. 

G. Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen. 
L.     Zij laven zich aan de overvloed van uw huis, U lest hun dorst met een stroom van vreugde, 
    want bij U is de bron van het leven, door úw licht zien wij licht. 
G. Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde, aan de oprechten van hart uw gerechtigheid.        

Amen 
 
SAMENZANG (EBGN 457) 
Zolang mijn Jezus leeft en mij zijn kracht omgeeft, voel 'k mij van vrees en zorgen vrij,  
kan 'k rustig zijn en blij. 
 
Mijn herder is de Heer; Hij leidt mij keer op keer naar graazge weiden,  
groen en fris, waar levend water is. 
                                                                                                               
MOMENT voor de kinderen 
 
 



 

SAMENZANG (OPWEKKING 142)                                                                                                              
Komt, laat ons zingen vandaag, zingen vandaag, zingen tot de eer van God. 
Komt, laat ons zingen vandaag, zingen vandaag, zingen tot de eer van God. 
 
Komt, laat ons prijzen vandaag, prijzen vandaag, prijzen tot de eer van God. 
Komt, laat ons prijzen vandaag, prijzen vandaag, prijzen tot de eer van God. 
 
PREEKTEKST JONA 3:1-10 - GEBED – OVERDENKING – ORGELSPEL 
SAMENZANG (EBGN 454) 
De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel; Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen. 
Hij schraagt m' als ik wankel; Hij draagt m' als ik viel. 
 
LIED voor de Jarigen (JDH 569) 
Heer wees mijn gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn gids. Wijs mij de weg naar Sions 
gouden stad, wees Gij mijn gids. Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,  
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor. 
 
Nu aan zijn hand dwaal 'k nimmer van de weg, Hij is mijn gids. 't Zij door moeras of wel langs struik 
en heg leidt mij mijn gids. Licht, vriend'lijk licht stroomt van zijn aangezicht, 
'k houd daarom steeds het oog op Hem gericht. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
DANK- EN VOORBEDEN  - ONZE VADER - WOORD voor de WEEK  
SAMENZANG  (EBGN 428F) 
Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die ’t niet verdien het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan ‘k zien.  
 
Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad.  
Maar ook – als ik mij tot Hem keer – dat God mij niet verlaat. 
 
ZEGEN 
 
SAMENZANG  (OPW 428F) 

 
Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. 
  

 
EEN GEZEGENDE WEEK ONDER DE HOEDE VAN DE HEER. 
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