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LEEF 58

Kralendijk, 10.00 uur

Kerkenraadsleden: mw. Mary Tjin-Asjoe
Organist: Hans Verhoef
Voorganger: oud. Gerrit van Kruistum

Bon Bini/ Welkom
Partisipashon/Mededelingen
DOXOLOGIA
Ban, alabá Dios di amor;
Tur yu di Dios, dun’E onor;
Tur shelu santu, alab’E;
E trino Dios, dun’é loor.
Amèn
Aansteken van de kaars / sende bela
Kanta/Openingslied (staande): Psalm 25, 2 en 4 (Lbk) Heere, maak mij
uwe wegen
Saludo/Begroeting
Kanta/Antwoordlied: Psalm 25, 6 en 7 (Lbk) Wie heeft lust de Heer te
vrezen,
Orashon/Gebed om ontferming en om verlichting
Kanta/Glorialied: Santu, Santu, Santu KdF 8
Inleiding thema
Lesamentu for di Skritura/Lezing uit Oude Testament:
Jesaja 58 vers 6-12 HSV
6 Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de
goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt,
dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt?
7 Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de
ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u
hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel
intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van
de HEERE zal uw achterhoede zijn.

9 Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden, dan zult u om hulp
roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik. Als u het juk uit uw midden
wegdoet, het uitsteken van de vinger en het uitspreken van
ongerechtigheid;
10 als u uw hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel
verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan, en uw donkerheid
als de middag zijn.
11 En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre
streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een
bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt.
12 En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer
herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult
u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt,
hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.
Kanta/Zingen: Palabranan di Bida KdF 114 “Woorden van leven”
Predikashi/ Uitleg en Verkondiging
Muziek/Orgelspel
Kanta/Zingen: God, die leven hebt gegeven LBK 718 1,2,3 en 4
Orashon/Gebeden: dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Kolekt/Inzameling
Kantika final/Slotlied: Uw Woord is een lamp voor mijn voet,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Uw Woord is een lamp, Uw woord is een licht, Uw Woord is een lamp
voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Bendishon/ Zegenbede
Klousura ku/afgesloten met: Amen-amen-amen….
Paga bela/Uitblazen van de kaars

Pa mas informashon por
yama:
Voor meer informatie
over onze kerkgemeenschap kunt u bellen
met:

Ds. Ben Hengeveld
Adres: Kaminda Essequibo 16
Tel : 7807959
E-mail: benh2202@gmail.com
Indien U een kopie van de preek wilt
ontvangen, mail dan uw verzoek naar
gerrit@famvankruistum.nl

Aktividatnan di e siman
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Aktiviteiten in de
komende week:

Deze week geen activiteiten i.v.m. vakantie
week

