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Wie leu sprekt mekaor
Örgelspel
Kearsen wöd an estökken
De karkenroad kump binn
Welkom en ofkondegeng

GEMEENTE GOAT STOAN
Zing’n: Öp de wieze van “Er ruist langs de wolken”
1.Der weit mit de wolkn
Een name zoe lief,
Die dèerde en d'hemel,
Döt flustern:Toe, blief!
Gien naam is er zuter,
Ie nuumt hum aait weer.
Hij heelt al oen wonn,
0k al doet zèe zoo zeer.
Ken ie, ken ie, die name niet?
Hij is van mien Heiland,
Veur Hu‐um is dit lied.

2.Der komp ooit een tied dan
bög alles in 't stof,
En saam mit de engeln
Zingt wie Jezus lof.
0, magt wie toch saam dan
um Jezus hin staon.
Dan zingt wie en jubelt
Het uut, zo zal 't gaon.
Jezus, Jezus, veur 0e is 'd eer,
Want Ie bint op 'd eerd en
he‐emel oonz Heer!

3. Die noam is noar woarheid
mien Jezus ok weerd
Hie kwaamp veur ‘t behold.
Want wie déun het verkeerd.
Zo lief had Hie zundoars,
Dat Hie veur eer störf,
Génoade bie God.
Deur zien zoenbloed verwörf.
Ken ie, ken ie, Jezus nog niet
die klaor veur de redding,
Noe naost mèensn stiet.
Grootnis.
V. onze hulpe is in naam van ’n Heer
A. den hemmel earde e maakt hef.
Wie bint stille op’n dreempel

Zing’n: Psalm 90a
1. God oonderkomn in vrogger tied,
loat oons neet boetenstoan.
Duur blöais‐trig wear van wied en zied
doot oons op hoes an goan.
2. In onwear heuln de heil’gen staand,
ze wussen God an ’t roer.
Ook wiej schoelt oonder ’s Heeren haand
zölfs bie het zwoarste schoer.
Kyrie gebed
As antwoord zing’n Leed 444: 3
3

Hear, oontfa‐armt Oe oaver oons,
wiedwaagns losdoot oewe arme,
gosket zeagen oaver oons,
nemt oons op in oew erbaarmen.
Eeuwig blif oew trouw bestoan –
loat oons neet verlöaren goan

Zing’n Loflied Ev.Ldb. 147: 1, 4, 6
1. Hear wie heurt van rieke zeag’n,
die Ie uutstort aaitied weer.
Loat ok van die zachte reeg’n,
druppels vall’n op oons daal.
Ok op oons, ok op oons,
druppels vall’n ok op oons.
4. Wil oons Heilaand nieet veurbie goan,
doot mie leevn dich bie Oe.
Zieet mie heggend (zuchtend) an Oen zied stoan,
roop Ie aandren , roop ok mie.
Joa ok mie, joa, ok mie:
Roop Ie aandren, roop ok mie!

6.

Goat mie nieet veurbie o Scheper,
maak mie ganch van zunden vrie.
Loat de stroom’n van zeag’n wieder,
zeagen aandren moar ok mie.
Joa ok mie, joa, ok mie,
Zeagen aandren, moar ok mie.

De keender mag’t komm’n
Zing’n lied 823: 1
1.

Ie hebt o Vader van et leaven
de earde‐as meansken oons e‐geaven:
het laand de zea gif eur roem stea.
Ie hebt tot heufd hem wiln be‐neu‐men
um tus‐ken waark‐lik‐heid en dreume
ge‐tu‐ge van 0ew Geast te wean.

Wie wilt stille wean, veur wie de Bibel lös doot
Leazing ewangelie van Johannes 1 vanof 35
35

’s Aanderndagens stön Johannes doar wier met twee van
ziene leerlingen.36 En hee wörden Jezus gewaar den doar langes
gung en zea: ‘Kiek, doar he’j ’tLam van God!’ 37 En dee
twee leerlingen heurden um dat zeggen en gungen Jezus
noa. 38 Jezus dreaiden zich um en too Hee zag dat ze Um achternoa
kömmen warren, zea Hee: ‘Wat zeuk iej?’ En ze zeaden teagen Um:
‘Rabbi (dat is ’t Hebreeuwse woord veur Meister), woar won Iej
fealijk?’ 39 ‘Kom met en iej zölt ’t zeen,’ zea Hee teagen eer. Ze
kwammen met en wörden gewaar woar Hee wonnen en ze bleven
den helen dag biej Um. Dat was ’s noamiddagens, um ’n uur of veer.
40
En Andreas, ’n breur van Simon Petrus, was enen van dee twee
dee ’t heurd hadden wat Johannes zea en Jezus achternoa goan
warren. 41 Hee gung eerst zien eagen breur Simon opzeuken en zea
teagen um: ‘Wiej hebt de Messias antröffen.’ (In ’t Grieks is dat:
Christus, ’n gezalden). 42 Hee brach um biej Jezus. Jezus keek
um an en zea: ‘Dow bis Simon, Johannes zienen Zön, dow zös Kefas
neumd worden.’ (Dat is in ’t Grieks Petrus.)

43

’s Aanderndagens wol Hee noar Galilea goan en doar tröf Hee
Filippus en Jezus zea teagen um: ‘Kom achter Miej an.’ 44 Den
Filippus kwam oet Betsaïda weg, de stad woar ok Andreas
en Petrus vandan kwammen. 45 Filippus tröf Natanaël en zea teagen
um: ‘Den woar Mozes in de wet en ok de profeten oawer schreaven
hebt, den heb wiej vunden: Jezus, ’n Zön van Jozef, oet
Nazaret.’ 46 Mer Natanaël zea teagen um: ‘Oet Nazaret? Doar
keump toch niks goods vandan?’‘. “Kom met en iej zölt ’t zeen,” zea
Filippus. 47 Jezus zag Natanaël op zich tookommen en zea oawer
um: ‘Kiek, doar he’j now werachtig nen Israëliet, woar gin hoar
kwoad in zit.’ 48 ‘Woar ken Iej miej van?’ vreug Natanaël.
En Jezus zea doarop: ‘Eer Filippus ow reup, heb Ik ow al oonder ’n
viegenboom zeen zitten.’ 49 Natanaël zea teagen Um: ‘Rabbi, Iej bint
God zienen Zön, Iej bint ’n könning van Israël.’ 50 En Jezus gaf um
bescheed en zea teagen um: ‘Umdat Ik zea dat Ik ow zeen heb
oonder ’n viegenboom, geleuf iej doarum? Iej zölt nog wa grotere
dinge zeen as dit!’ 51 En Hee zea teagen um: ‘Werachtig woar, Ik
zeg ow, iej zölt ’n hemmel lös zeen (goan) en God ziene engeln zeen
opstiegen en daalkommen op ’n Meansenzön.’
Zing’n Leed 835
1 Je‐zus, goa oons vuur
dis‐se wea‐reld duur.
't Is ne za‐li‐ge ver‐plich‐ting
dat wiej an‐hooldt 0e‐we rich‐ting,
en neet aarns ligt daal
mear het dooi ook haalt
3 Heb ie 't zölf al zoer
in oew doonderschoer;
en dut zear 't liedn van nen ander,
Christnen,dreagt het met mekaander.
Jezus weas de weg
't duuster duur noar 't lecht.

2 Geet 't mangs teagenstoan,
weelt neet lopen goan,
mear ook in de zwoarste dagen
in zien spoor blievn zoonder klagen.
Is de weg mangs steil,
't is de weg noar 't heil.
4 In de weuste wied
raakt oons Hear, neet kwiet.
Met oewn treust en met oewn zeagen
begeleidt al, oonze weage;
Leidt oons an oew haand
in het Vaderlaand.

Oawerdeenking – V: verlang’n noar Jezus
V: vin’n van Jezus
V: volgen van Jezus = Verkundigen

‘t Orgel speult
Zing’n Leed 840
1

Le‐ve Hear, Ie zegt: kom! En ik kom
Want mien lea‐ven is oon‐der de macht e‐steald
van de Hear den mien da‐gen en nach‐ten tealt,
en de Hear zeg: Kom, En ik kom.

2

0 mien God Ie zegt goat en ik goa
Ie zegt goat en ik goa mear blieft miej op zied
loat oew woard in miej leaven ginn geast van de tied
a‐k oam ha‐le duur 0e ik bestoa.

3

Want o Hear, ik zeg: "kom" en Ie komt,
ik zeg: "kom" en Ie komt en oew blood wördt wien
en oew lichaam brood vuur wee honger mut lien
en oewn naam wördt as'n leed in mien moond.

BIDD’N EN DAANK
Noar’t stille ween sluut wie te hope of met de woare die oen Zon oons hef e
leert:
Oonze vaa in ’n hemmel, laot Oew naam eheiligd wordn.
Laot Oew könninkriek kommen en Oew wil edoane wordn
op earde zoas in ’n Hemmel.
Geef oons vandage het brood daw neudig bint.
Vergeef oons oonze schöld, zoas wiej dat ok vergeeft
an die oons schöldig bint.
En loat oons neet in verleiding komn,
mear verlös oons van als wat neet good is.
Want an Oew beheurt het könninkriek,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.
Keender komt terugge
N’Buul geet roond
Zing’n Leed 416

1.

Goa met God en Hij zal met oe wean,
oe naobiej op al oe weagen
met zien road en treust en zeagen.
Goa met God en Hij zal met oe wean.

2.

Goa met God en Hij zal met oe wean:
Biej gevoar, in bange tieden,
oaver oe zien vleugels spreiden.
Goa met God en Hij zal met oe wean.

3.

Goa met God en Hij zal met oe wean:
in zien leefde oe bewoaren,
in de dood oe leaven spoaren.
Goa met God en Hij zal met oe wean.

4.

Goa met God en Hij zal met oe wean,
tot as wiej mekaa wier teegn komt,
in zien naam mekaa keunt grooten.
Goa met God en Hij zal met oe wean.

Zeagen
EN DAN IS T’R KOFFIE

