
Liturgie ZWO. dienst, zondag 12 oktober 2014 
Lunteren   :    Maranathakerk                
Thema;       “ Hier ben ik”, zend mij….” Ini aku, utuslah aku… 
Subthema:  “Ga dan heen en maak al de volken tot Mijn discipelen….     “         
                      “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu….  “ 
 
Voor de dienst: Oefenenen het zingen L.d.H.  lied 512:  
 
Een verhaal hebben wij voor de volken, 
Dat in het hart een weldaad verricht : 
Het is een verhaal van vrede, 
Genade en blijvend licht: 
Genade in blijvend licht  
 
refrein 
Want de dageraad breekt door’t duister 
Als heraut van het stralend licht 
Van Jezus’ komst, die Zijn Koninkrijk 
Van blijdschap en liefde sticht 
 
Kita harus membawa berita 
Pada dunia dalam gelap 
Tentang kebenaran dan kasih 
Dan damai yang menetap 
Dan damai yang menetap 
 
Refrein: 
Karna g’lap jadi remang pagi, 
Dan remang jadi siang t’rang 
Kuasa Kristus kan nyatalah, 
Rahmani dan cemerlang. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Welkom 
 
Aanvangslied : Gezang 308  
 
In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
een vriendenschaar rust in Zijn troost, 
een wereld in Zijn Woord. 
 
Didalam Kristus bertemu 
seluruh dunia, 
terpadu umat Penebus  
didalam KasihNya. 
 
 



Stil gebed 
 
Votum en Groet 
 
Zingen   (zo mogelijk staande)  
 
Majesteit, groot is Zijn Majesteit 
Lof, zij Jezus en glorie, hulde en eer 
Majesteit, God die de Zijnen leidt 
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon Zijn heerschappij 
Dus verhoog, maak eeuwig groot 
De naam van Jezus. 
Volk van God kom en breng lof aan Jezus de koning 
Majesteit, groot is Zijn Majesteit 
Dwars door de dood werd Hij bergoog, 
Jezus regeert. 
 
Majesty, worship His Majesty, 
Unto Jesus be glory honour and praise 
Majesty, kingdom authority. 
Flows from His throne 
Unto His own, His anthem reigns 
So exalt, lift op on high, the name of Jesus 
Magnify, come glorify, 
Christ Jesus the King 
Majesty, worship His majesty 
Jesus who died, now glorified 
King of all Kings 
 
 
 
Gospelgroup “Adjaib” zingt:   1 Thy Words 
      2 Tahta pujian (U bent de Allerhoogste) 
       
 
Gebed voor de Schriftlezing : lied  ´Give me oil in mij lamp” 
 
Give me oil in my lamp, keep me burning 
Give me oil in my lamp, I pray 
Give me oil in my lamp keep me burning 
Keep me burning till the brake of day. 
Refrein: 
Sing Hosanna(2x) 
Sing Hosanna to the King of Kings 
Sing Hosanna(2x) 
Sing Hosanna to the King 
 
 
 



Give me love in my heart 
Keep me serving 
Give me love in heart I pray 
Give me love in my heart 
Keep me serving 
Keep me serving till the break of day 
Refrein: 
 
 
Schriftlezing : Jesaja 6:1 tm 8   en   Mattheüs 28 : 16 – 20  (door Jan en Gretha) 
 
Thema:  Hier ben ik, zend mij /Ini aku, utuslah aku   
 
Thema: Gaat nu heen, maakt al de volken tot  Mijn discipelen….  
             Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa  muridKu… 
 
Meditatie 
 
Zingen uit Johannes de Heer  lied 512  
 
-Een verhaal hebben wij voor de volken, 
Dat in het hart een weldaad verricht : 
Het is een verhaal van vrede, 
Genade en blijvend licht: 
Genade in blijvend licht  
 
Refrein: 
Want de dageraad breekt door’t duister 
Als heraut van het stralend licht 
Van Jezus’ komst, die Zijn Koninkrijk 
Van blijdschap en liefde sticht 
 
-Kita harus membawa berita 
Pada dunia dalam gelap 
Tentang kebenaran dan kasih 
Dan damai yang menetap 
Dan damai yang menetap 
 
Refrein: 
Karna g’lap jadi remang pagi, 
Dan remang jadi siang t’rang 
Kuasa Kristus kan nyatalah, 
Rahmani dan cemerlang. 
 
Credo : Zingen geloofsbelijdenis lied 340 b   
 



Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijnen eniggeboren Zoon, onze Here,  

die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven nedergedaald ter helle,  

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal  

om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof éne heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen.  

Info met powerpoint (1)  over project Indonesië  door ZWO Gretha Gerrits 
 
Filmpje Henriette Nieuwenhuis 
 
Gebed: 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen:  Johannes de Heer  lied 256  
 
Als ge ziet op andr’ren met veel geld en goed, 
Weet Uw Hemelvader geeft u overvloed. 
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop, 
Schatten in de Hemel zin uw blijde hoop. 
 
Refr.  
Tel uw zegeningen één voor één 
 Tel ze alle, en vergeet er geen 
Tel  ze alle, noem ze één voor één 
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen 
 
Bila topan k’ras melanda hidupku 
Bila putus asa dan letih lesu 
Berkat Tuhan sata satu hitunglah 
Kau nistjaja kagum oleh kasihNya 
 
Refr: 
Berkat Tuhan mari hitunglah 
Kau kan kagum oleh kasihNya 
Berkat Tuhan nari hitunglah 
Kau nistjaja kagum oleh kasihNya 
 
Gospelgroup “Adjaib” zingt 2 liederen:   
 



Voorbede (eindigen gezamenlijk Onze Vader)   
 
Slotlied : Ga nu heen in Vrede (melodie : Voorwaarts Christenstrijders) 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden samen met elkaar. 
aan Uw daag’ lijks leven,                                        Refrein: Ga nu heen in vrede, ga en maak  
Uw gezin uw werk;                                                                het waar,wat wij hier beleden   
wil u daaraan geven, daar bent u Gods Kerk.                        samen met elkaar. 
 
Zegenbede/ Berkat        
 
 
Collecte bij de deur.  
 
 
 
 
 
 
 
 


