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Dader

Kralendijk, 10.00 uur

Kerkenraadslid: mw. Renata Domacasse
Organist: Elly Oudshoorn
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 119, 1 en 5 (Lbk) Welzalig wie de
rechte wegen gaan
Saludo/Begroeting
Kanta/Antwoordlied: Psalm 119, 7 (Lbk)
Orashon/Gebed om ontferming en om verlichting
Kanta/Glorialied: Na Dios duna Gloria 1, 2 en 3 KdF 302
Inleiding thema
Lesamentu for di Skritura/Lezing uit nieuwe Testament:
Jakobus 1 vers 19-27 HSV

Horen en doen
19Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen,

maar traag om te spreken en traag tot toorn.
20De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God
teweeg.
21Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met
zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.
22En

wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt

u uzelf.
23Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij
op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt,
24want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe
hij eruitzag.
25Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en
daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is,
maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
26Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in
toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos.
27De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen
en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren
van de wereld.
Kanta/Zingen: Jezus zal heersen waar de zon 1,2 en 4 LBK 871
Predikashi/ Uitleg en Verkondiging
Muziek/Orgelspel
Kanta/Zingen: Er komen stromen van zegen
Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd.
Stromen verkwikkend als regen,vloeien tot elk die gelooft.
Stromen van zegen, komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,zend ons die stromen, o Heer.!
There shall be showers of blessing, send them upon us , o Lord.
Grant to us now a refreshing, come and now honor Thy word:
Showers of blessing, showers of blessing we need
Mercydrops round us are falling, but for the showers we plead!
Yubia bendita pa mundu, ai lag'e yobe awor.
Mientras nos ta adora Bo, nos Dios i nos Salbador.
Yubia bendita, ta lok'e nos tin mester,
Gotanan, si Dios ta manda, ma ta e yubia nos kier.!
Orashon/Gebeden: dankgebed, voorbeden, Onze Vader

Kolekt/Inzameling
Kantika final/Slotlied: Vervuld van uw zegen LBK 425
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
aki:
Aktiviteiten in de
komende week:

Zondag 19.45 uur: Kooroefening in de Kerk’i
Playa.
Dinsdag 18.00 uur: Muziekles voor de jeugd
in de Kerk’i Playa
Zaterdag 16.00 uur: Jeugdbijeenkomst in
Jeugdgebouw Playa
Zondag 26-10-2014: Kerkdiensten
Rincon: 08.30 uur
Playa: 10.00 uur

