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Njanjian pembukaan / Openingslied. 
De kracht van uw Liefde

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
En de kracht van Uw liefde.



I. Votum & Salam /  Bemoediging & groet.



Ø De levens loop van oom Mickey.



II. Nats Pembukaan / Openingstekst.  
Psalm 121 : 1 & 2a.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar komt 
mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en 
aarde gemaakt heeft.



Ø Menjanji bersama / Samenzang. BNG nr 171 : 1, 2

Iring Dikau sadja Tuhan
ada damai sepenuh
tidak lain djalan slamat
tjuma oleh darah-Mu
Koor. 
Aku hendak iring Dikau
jang melindung djiwaku
akan djadi sama Tuhan, 
itu rindu dendamku. 

Iring Dikau disengsara
karna kuasa jang kelam
aku tahu satu kali 
aku akan bermenang. 
Koor. 
Aku hendak iring Dikau jang
melindung djiwaku
akan djadi sama Tuhan, 
itu rindu dendamku. 



III.     Pembatjaan dan Pemberitaan Firman /
Lezing en de verkondiging van het Woord.

1. Doa / Gebed.
2. Pembatjaan Alkitab / Schriftlezing  

Prediker 3 : 1 - 11
3. Renungan / Overdenking



Ø Penjanji / Koor: Nusahulawano Zeeland.



Ø Herinnering aan opa Mickey



Ø Familiekoor Claudia & André



IV.    Doa Sjukur / Dankgebed.



Ø Menjanji bersama / Samenzang.
Welk een vrind is onze Jezus / Jezus ada Sobat kita

Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht 
dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij 't al niet 
brengen,
in 't gebed tot onze Heer.

Meski kitapun tertindih
oleh susah dan tjela
Sobat kita jang tertinggi
datang tolonglah segra
diantara manusia
tidak kita ketemu
satu Sobat jang setia
sama Jesus Tuhanku



V.   Berkat / Zegenbede.



Ø Menjanji bersama / Samenzang. BNG nr 214 : 1, 3

Tinggal sertaku
kawanku kudus
tlah hampir malam
djangan djalan trus
tiada tolongan hanja
pada-Mu
silahkan Tuhan
tinggal sertaku

Engkau perlu
padaku tiap djam
siapa menolong
dipertjobaan
melainkan Tuhan
dan pemimpinku
ja siang malam
tinggal sertaku.



Draag me mee

Als de dood ons eens scheidt
Weet ik: we zijn elkaar nog niet kwijt,
Draag me mee op een plaatsje apart,

draag me mee in je hart.
Mijn taak is hier voorbij,

denk met vreugde terug aan mij.
Blijf niet om me treuren,

het leven is mooi, vol met kleuren.
De zon zal steeds voor je schijnen
en al je zorgen zullen verdwijnen.

Draag me mee op een plaatsje apart,
Draag me mee in je hart.

Nel Benschop


