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*Inleidend (voordracht:”Puangki’Yesu”) 

Puangki Yesu… Puangki Yesu         Onze Heer Yesus…Onze Heer Yesus 

Da’mi sa’biangankan                  Laat mij niet vallen 

Da’mi bela untampekan             Verlaat ons nooit 

Tontong Komi urrondongkan    Blijf ons altijd beschermen 

 

Puangki Yesu… Puangki Yesus       Onze Heer Yesus….Onze Heer Yesus 

 

Da’mi sa’bianganka          Laat mij niet vallen 

Da’mi bela untampekan       Verlaat ons nooit 

Tontong Komi urrondongkan    Blijf ons altijd beschermen 

 

Oo…Puang Yesu kamaseikan        O… Heer Yesus wees ons nabij 

 

Inang Kamu mannatu Pusang    Alleen U bent onze Heer 

Tu lakinai ma’passare         Op U alleen steunen wij 

Totemo sae lakona           Nu en voor altijd 

 

*Dankwoord gezin van Peter en Irene 

  

Stil gebed 

Votum en Groet 

 



Samenzang Psalm 116 : 1, 3 en 5 

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 

mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 

en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 
5. Nyawaku Kaulepaskan, Tuhan Hu, 

Kausapu air mata kesedikan, 

teguhlah kaki dan di had’rat Tuhan 

di tanah orang hidup jalanku. 

 

Voordracht : “Kurre sumanga’Puan – Dank u o Heer” 

Tang ladi kemba’di reken        Het is niet te tellen 

Tu mamasemi o Puang         Al uw liefde o Heer 

Lempan lako batang di kaleki   Die ons overvloeit 

Lolong susi uai salu          Als stromend rivier water 

Tang ka’tu ke allo sia ke bongi   Die nooit opraakt, dag en nacht 

 

Lan kauoanku o Puang         In ons leven o Heer  

Tontong kusa’ding mamase Mi   Blijf ik Uw liefde voelen  

Moi sang tumba a’gan merampoi  Ook al wordt ik beproefd 

Puang tae milamba’na         De Heer laat mij niet alleen 

Puang tontong sisolanna        De Heer sta mij altijd bij 

Reff;                         Reff; 

Sielle’tongan komi o Puang      Wij prijzen u o Heer 

Di pangkei lan kafuoanki       Uw naam wordt geëerd 

Puang mamase liu kaboro       De Heer van liefde en genade 

Laiko mintu panampa Na       Voor al zijn volgelingen 

Kikurrean sumanga’Puang      Danken wij u Heer 

Angge mintu mamase Mi       Voor al uw liefde 

 



Gebed 

 

Schriftlezing : Openbaring 7 : 9 – 17 ( door kleinzoon Bryan ) 

 

9.Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle 

naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, 

bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 

10.En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de 

troon zit, en van het Lam! 

11.En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier 

dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en 

aanbaden God, 

12.en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de 

dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle 

eeuwigheid. Amen. 

13.En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die 

bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan 

gekomen? 

14.En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn 

het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden 

gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. 

15.Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in 

Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 

16.Zij zullen geen  honger of dorst meer hebben, en  geen zonnesteek of enige 

hitte zal hen treffen. 

17.Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal 

hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun 

ogen  afwissen. 
 

 

 

 



 

Samanzang : Psalm 84 : 3 en 6  

3. Welzalig hij, die al zijn kracht 

En hulp alleen van U verwacht, 

Die kiest de welgebaande wegen; 

Steekt hen de hete middagzon 

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 

En stort op hen een milden regen, 

Een regen, die hen overdekt, 

Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

6. Perisai kami,Tuhanku, kiranya tilik hamba-Mu 

Yang di urapi, yang mancari Sentosa di halaman – Mu, 

Tempat sehari yang tehuh men gatasi sebibu hari 

Yang ramai dalan dunia yang kesukaannya fana. 

 

Meditatie 

 

Samenzang: Psalm 89 : 7 en 8 

 

7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 

Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 

Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 

Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 

Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 

Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 

 

8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 

Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht; 

Wij steken ’t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen 

Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen, 

Want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven, 

En onze Koning is van Isrels God gegeven. 

 

Dankgebed 
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Samenzang : Groot is Uw trouw … (staande) 

 

Groot is uw trouw, o Heer,  

mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 

die Gij steeds waart;  

dat bewijst Gij ook nu. 

 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

 aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

kracht voor vandaag,  

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  

 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

 aan mij betoond. 

 

Zegen 

 

 

 

 



 

Bijdrage : Yulinar ( Bunda ) 

 

Mededeling : ( Jan van Staveren) 

 

Bij het uitdragen zingen : “Veilig in Jezus armen “ 

 

Veilig in Jezus’ armen, 

veilig aan Jezus’ hart. 

Daar in Zijn teer erbarmen, 

daar rust mijn ziel van smart. 

Hoor, ’t is het lied der eng’len, 

zingend van liefd’ en vree, 

ruisend uit ’s hemels zalen, 

over de glazen zee. 

Veilig in Jezus’ armen, 

veilig aan Jezus’ hart. 

Daar in Zijn teer erbarmen, 

daar rust mijn ziel van smart. 

 

 

Jezus mijn dierb’re toevlucht, 

Jezus, U stierf voor mij. 

Dat op die rots der eeuwen 

eeuwig mijn hope zij. 

Heer, laat mij lijdzaam wachten, 

totdat het duister vliedt 

en ’t oog aan gindse kusten 

Uw heillicht gloren ziet. 

Veilig in Jezus’ armen, 

veilig aan Jezus’ hart. 

Daar in Zijn teer erbarmen, 

daar rust mijn ziel van smart. 

 

 



 
 


