
 EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT 
Liturgie voor de eredienst van zondag 7 augustus 2022 

8e zondag na Trinitatis 
                AUGTUSMAAND – HERRNHUTTERMAAND 

Vrede voor iedereen, ver weg en dichtbij. 
      WOORD VOOR WEEK 

Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid 
en waarheid. Ef. 5:8,9 

 
Orgelspel en aansteken Paaskaars    
 
VOORZANG (Aria 71) 
Un brada, sisa opo dan, un ati en un stem. Fu preise wi bun Helpiman en gi Hem bigi nen. 
A du wi furu bun fu tru, so leki wi kan si. Ma moro furu a de du, Di kibri now gi wi. 
 
Wi ati nyan prisiri tru na so wan yuruten. Wan switi wroko wi de du, te wi de preise Hem.                                     
Te wi de opo singi so, mi no sa kenki dan. No nanga Koning yandaso, no nanga guduman. 
 
We opo dan, un singiman, wan singi moi en krin, fu preise da bun Helpiman, gran Gado wan pikin. 
Den  santa Engel opo stem, lofsingi Hem fu tru. We mi, mi tu sa preise Hem, en singi gi Hem tu. 
 
WELKOM & DAGTEKSTEN & MEDEDELINGEN    
SAMENZANG   (Art 168)                                                                                                                                                 
Zingt de Heer, geeft Hem eer! Jubelt voor Gods aangezicht, die ’t oude liet verdwijnen, het nieuwe deed 
verschijnen. Wilt met herboren zinnen / nu ’t nieuwe lied beginnen. Elk vermere Jezus’ ere, al wat zangen 
heeft ontvangen / op het ganse wereldrond!  

Al wat kan, love ’t plan, dat God met zijn schepping heeft! Ons loflied moet weerklinken / tot waar de zon 
gaat zinken, opdat de mensen horen / van ’t heil, ook hun beschoren. O vermeldt hun en vertelt hun van 
zijn krachten en zijn machten, gij die reeds de Heer belijdt.  
VOTUM 

L. In de naam van Jezus Christus, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen 
gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.  

G. Amen. 
SAMENZANG (Opw 167))                                                                                                                                                           
Samen in de naam van Jezus / heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen / en doet ons 
elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken / naar het plan van onze Heer, samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer!  

Heel de wereld moet het weten, dat God niet veranderd is / en zijn liefde als een lichtstraal / doordringt in 
de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren, omdat Hij erover waakt, en de Geest doorbreekt de 
grenzen, die door mensen zijn gemaakt.  
Prijst de Heer! De weg is open / naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, 
Middelaar. Vader, met geheven handen / breng ik U mijn dank en eer. ’t Is uw Geest die mij doet zeggen: 
‘Jezus Christus is de Heer!’  
WISSELGEBED (uit de Kerklitanie van de EBG) 
L. Christus, Lam van God!        G.  Hoor en verhoor ons!  
L. Voor onverschilligheid en ongeloof, voor alle dwaalleer, voor alles wat uw eer tekort doet, voor 
onheilige zelfoverschatting of zelfminachting, voor satans list en verleiding, voor alle zonde, voor de 
eeuwige dood… 



 

G. behoed ons, Here God. Wij zondige mensen bidden: wil ons verhoren, Here God. 
L.  Geef, Heer, dat het onze gemeenten is aan te zien dat U een God van vrede bent! Leer ons elkaar te 
achten in liefde! Neem intrek in onze huizen en gezinnen! Leid alle opvoeders door uw Geest! Leer onze 
jeugd blij en overtuigd te leven naar uw Woord! Laat ons allen tezamen toenemen in genade en kennis van 
U! Stort uw Heilige Geest over uw hele gemeente uit!  
G. Verhoor ons, Here God!                                                                                                                                                        
G. zingt: Wijze 205                                                                                                                                                                            
Amen ja! Met zijn gena / gaat Jezus Christus ons vooraan. Hij gedenkt ons en Hij schenkt / meer dan wij bidden en 
verstaan. Zijn genade, rijk en vrij, brengt gewis tot stand wat Hij / tot ons eeuwig heil besloot. Amen ja, zijn liefd’ is 
groot!  
                                                                                                               
1e SCHRIFTLEZING Psalm 48 
 
SAMENZANG (EBGN 358)                                                                                                                                                 
Blijf, o God in onze dagen voortgaan met uw heerlijk werk. Doe ons moedig stenen dragen tot de opbouw 
van uwer Kerk!  Geef ons met een sterk vertrouwen op een vaste grond te bouwen! Niet van eigen doen 
en kracht, slechts van U zij heil verwacht.  
 
Welk een zegen zal ontspruiten door de werken uwer hand! Waar Gij bronnen wilt ontsluiten groent 
weldra het dorre land. Alle volken zullen komen en uw poorten binnenstromen, knielen voor uw 
aangezicht, juichen in uw eeuwig licht. 
 
GEBED - PREEKTEKST Marcus 12:41-44 -  OVERDENKING - ORGELSPEL 
SAMENZANG (Mel 118 kort) 
O gemeente poti yesi, yere sani Masra du! En ben gi yu furu blesi: En ben sari yu fu tru! We prisiri!                             
No tan tiri! Tru, tru, yu no abi mofo, fu yu taki tangi nofo.  

Eert zijn naam en dankt Hem samen, bidt Hem in het stof nu aan, en een ieder zegge amen op wat Jezus 
heeft gedaan. Zijn ontferming en erbarming, ja Hijzelf is 't hoekgesteente voor de bouw van zijn gemeente.  

Herrnhut zij niet langer teken van Gods wondren, als men niet van zijn liefde meer zal spreken, die ons 
bindt en ons gebiedt. Om ons samen te bekwamen, dat we als zout der aarde ons leven in dienst van Jezus 
geven. 

Ke, wi Masra, Yu bun-ati muse ori, kibri wi! Dey pasa de, a kon lati; Masra, ke! Na Yu wi si.                              
Gi wi yesi! Gi wi blesi. Meki wi mu tron wan leti, disi skèin na dungru neti.  
 
LIED voor de Jarigen  
Een ding is nodig tot ons heil: te blijven in de Heer, en Hem naar lichaam, ziel en geest te leven meer en 
meer. Dan gaan wij, sterk in zijn kracht, verzekerd, dat geen aardse macht ons hart, geheiligd door die band, 
ooit rukt uit zijne hand. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
DANK- EN VOORBEDEN - ONZE VADER - WOORD voor de WEEK - ZEGEN 
 
SAMENZANG  (Art 134 n/ mel NHGez. 148)      (de wijze van niet zien en toch geloven…)                                                                                                                                                         
Laat mij de uwe blijven, o trouwe God en Heer, opdat niets mij verdrijve / van U en van uw leer.                 
Houd mij met U verbonden, schenk mij standvastigheid! Dan zal ‘k uw roem verkonden / nu en in 
eeuwigheid. 
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EEN GEZEGENDE WEEK 


