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 JUDICA – VIERDE LIJDENSZONDAG 
              

Wij zijn nu al kinderen van God. Wat we later zullen zijn, 

weten we nog niet. Maar we weten wel dat we op Jezus 

zullen lijken als hij terugkomt. Dan zullen we hem zien zoals 

hij is, als de hemelse Christus.                           1 Johannes 2:2 

                                                                                  

 
         afbeelding: M. Lessing 

 

Voorgangers – de catechisanten 

Pianist/Organist – br. E. Valdink 

Mededelingen/schriftlezing – zr. A. Hoogvliets/br. M. 

Hessen 



Welkom, dagteksten & mededelingen 

     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.                  AS 2  

 

 

 

 

Openingsgebed (staande, indien mogelijk): 

L Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en 
aarde gemaakt heeft en die trouwe houdt tot in 
eeuwigheid. 
 

 Wan singi mi de opo, na ati a komopo, 
na ati ini a mu go. Tru nanga switi wijze 
a fiti fu wi preise wi Gado, di ben gi wi bro! 
 

Tru, Masra ab’ bun-ati, wi ala sabi dati. 
Ke, En de sorgu wi so bun! Maksin fu En no tapu, 
a furu, en a opo, wi ala kisi wi ransun .              AS 66/35 
                                        



L HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 
G U weet het als ik zit of sta, 
L U doorziet van verre mijn gedachten.  
G Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
L met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
G Geen woord ligt op mijn tong, 
L of U, HEER, kent het ten volle. 
G U omsluit mij, van achter en van voren, 
L U legt uw hand op mij. 
G Wonderlijk zoals U mij kent, 
L het gaat mijn begrip te boven. 
G U was het die mijn nieren vormde, 
L die mij weefde in de buik van mijn moeder. 
G  Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
L wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. 
G Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 

 

 Vader God, ik vraag mij af hoe ik ooit heb geleefd 
zonder te weten dat Uw vaderhart al zolang om mij 
geeft. 
Maar nu ben ik Uw kind, nu mag ik wonen in Uw 
huisgezin 
en ik zal nooit meer eenzaam zijn, want Vader, U bent 
altijd bij mij. 
Heer, ik wil U prijzen, Heer, ik wil U prijzen, 
Heer, ik wil U prijzen, zolang ik leef. 
Heer, ik wil U prijzen, Heer, ik wil U prijzen, 
Heer, ik wil U prijzen, zolang ik leef.                   Opw. 399 

(de gemeente gaat zitten) 

 

Woord voor de kinderen  

 
 



1e Schriftlezing: Efeziërs 2:19-22  
Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net 

als de heiligen, en huisgenoten van God, 20gebouwd op het 

fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als 

de hoeksteen. 21In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit 

het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, 22in wie ook u samen 

opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.       
                                            NBV 21©Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 

 

      
2.  Ke meki Yu krin tori mu leti krin gi wi, 

fu wi kan feni trowstu èn switi Gadofri!     

 

3.  Ke meki Yu krin leti mu yepi krin wi ai, 

fu wi kan waka reti, fu bribi no mu wai! 

 

4.  Ke, meki Yu mu blesi  wi skin èn ati tu,   

èn teki na Yu yesi, san wi ben begi Yu!                      

                                  LB 81b    KBN 15 (Ach blijf met uw genade) 

 

2e Schriftlezing (voor overdenking): Genesis 50:22-26 
Jozefs dood 
22Jozef bleef in Egypte wonen, met zijn hele familie. Hij werd 
honderdtien jaar. 23Hij zag Efraïms kleinkinderen nog, en ook de 
kinderen van Machir, de zoon van Manasse, die hij beschouwde als 
zijn eigen kinderen. 24Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen 
zijn broers: ‘God zal zich jullie lot aantrekken: Hij zal jullie uit dit land 
wegleiden en je naar het land brengen dat Hij onder ede aan 
Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. 25Zweer me dat jullie, 
wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen 
meenemen.’ 26Jozef stierf toen hij honderdtien jaar was. Hij werd 
gebalsemd en in een doodskist gelegd, in Egypte. 
                                      NBV 21©Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 



    1. San’ tamara de go tyari, mi no sab’ ma Masra de. 
 Nanga howpu mi de luku, na da kondre farwe, 
 Ler’ mi waka sondro f’aksi. Masra san Yu du a bun. 
 Mek’ mi tjar’ tidei deg-dege, nanga tru pasensi tu. 
 
2. Masra mi de prijz’ yu lobi, wans’ mi sieli no verstang. 
 Blesi f’ding di sabi bribi, ook alwansi hai no sie. 
 Te yu pasi luku dungru, mi n’e aksi f’sanhede. 
 Wan dei mi sa si yu glori, te mi doro yandasei. 
 
3. No mek’ mi sref’ pré krut’-Bakra, so mi mag mi no sa man, 
 want o, fa mi sa vergis’ mi, te yu gi mi da magti. 
 Hor’ mi lek’ yu eegi pikien, san wawan  no sab’ pasi. 
 Tek’ mi hanu in yu hanu en tjar’ mi lek’ yu pikien. 
 
4. Pee da pasi ook mag tjar’ mi. Na mi Masra reti han’. 
 Mi de waka nanga tap’ai, wans’ ope A tjar’ mi go!      
                                                                                      JdH 880 LB 50 
 

Overdenking en Orgel- of Pianospel 

1e en 2e Collecte:  

    1. Mi sa feti reti reti  fu tron winiman. 

Mi sa feti dei èn neti Te na Kanaän. 

Te den wani tapu mi, Dan, mi Jesus, yu mu gi 

Trânga bribi. Ke, no libi Mi da swakiwan. 

 

2. Yu ben kari, Yu ben hari Mi fu kon na Yu. 

We, mi Masra, mi sa haswa, Gi mi trânga tu, 

Fu mi no mu lasi ten, Èn fu mi no kisi syen. 

Drai na pasi, de da fasi Fu go lasi tru. 



 

3. We grantangi, mi de hangri Doro yandasei, 

Pe den wini, pe den dini Gado alape, 

Pe da gran Aleluya Noiti moro sa kaba. 

Switi prêsi! Gado fesi Mi sa si dape.       

                                                                                                  AS 105 

 

 

Voorbeden, Dank & Het Onze Vader: 
Onze vader, die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, 

en leid ons niet in 

verzoeking maar verlos ons van de boze 

 Want van U is het Koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 

 

 

 
 

Zegenbede (staande, indien mogelijk): 

L Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. 
Vertel God al uw problemen en verlangens en 
vergeet vooral niet Hem te danken voor alles wat Hij 
doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede 
die ons menselijk besef te boven gaat en die de 
wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in 
Christus Jezus bent.  



G  De genade des Heren Jezus Christus 
en de liefde des Vaders 
en de gemeenschap des Heilgen Geestes zij met ons 
allen, met ons allen. Amen. 

 

 1.  Mi Jesus, mi bun Masra, A kari wi so krin, 

A kari wi so switi: we, kon tok' mi pikin. 

 

2.  We, di wi yere dati, wi opo go na En, 

A brasa wi, A bosi, A gi wi switi nen. 

 

3.  Fu tru, da wan bun Masra,   wan lobi Hèlpiman! 

Na En mi gi mi abra, na En mi wani tan.                     Aria 81  

 

Vreugde en verdriet delen: 

       1.  Gado wani, alasani musu waka bun gi wi; 

èn alwasi watra krasi, Gado kowru en gi wi. 
 

2.  Yu no sabi, Gado abi lobi fu wi potiwan? 

meki ati bribi dati, Jesus de wi Hèlpiman.                   KBS16c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In deze week:  

29 maart, woensdag, 20:00 uur vergadering Commissie  
                                       Evenementen en Studie, online 
   

2 april, zondag, Palmzondag, 13.00 uur Belijdenisdienst met  
                              Hosianna in Alkmaar, voorganger: K. Wilson 
 

Collectedoelen: 

1e collecte: EBG Noord-Holland 

 
2e collecte: Het kerkkoor van de EBG Noord Holland is een 

belangrijke groep in onze gemeente. Het luistert de kerkdiensten op, 

het vervult een rol in de liturgie van de christelijke feestdagen en 

introduceert nieuwe liederen. De leden van het koor oefenen op 

zondagmiddag onder leiding van br. Marcel Hessen en het koor 

wordt begeleid door zr. Anna Bernhard. Een terugkerend hoogtepunt 

is de deelname aan het Koortreffen van de EBG. 

 
3e collecte: Renovatiefonds kerkgebouw/Huur van de kerk in Alkmaar 

Wilt u een collecte overmaken dan kunt u dat doen: 

• NL90 INGB 0005 6397 26 
• t.n.v. Evangelische Broedergemeente 
• Graag in de omschrijving duidelijk aangeven voor welk doel uw 

collecte bestemd is! 

Een gezegende voortzetting van deze zondag en 

een vruchtbare (werk)week toegewenst, 

mede namens de oudstenraad! 


