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OPENINGSLIED

1. Aleluya! Prèise Masra! Yu mi sili prèise En!
Prèise En èn taki tangi na yu eri libiten.
2. Libisuma no kan yepi, den no yere, den no si;
ma mi Masra si èn yere, A de kon fu yepi mi.
3. Te na swampu mi ben sungu, libisuma si mi, – tan:
Ma mi Masra trowstu, yepi, puru mi nang' tranga an'.
4. Te mi lasi krin na busi, mi de bari, mi de krei.
no wan suma de fu piki: Masra yere mi dape.
5. Te mi de na sondunowtu, mi de suku yepi tu;
no wan suma man fu yepi: Masra yepi mi fu tru.
6. Mi bun Masra mi sa prèise, mi sa gi En bigi nen.
Aleluya mi sa singi noyaso èn alaten.
(aria 67)

[2]

Liturgie

De gemeente staat op en bidt:

Liturg HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
U, die aan de hemel uw luister toont–
Allen

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door U daar bevestigd,
Wat zijn wij stervelingen dat U aan ons denkt,
wij mensenkinderen dat U naar ons omziet?
U hebt ons waarde geschonken,
U hebt ons naar uw beeltenis geschapen.
U hebt ons geroepen, om kinderen van God te zijn,
dochters en zonen van de Allerhoogste.

Allen zingen:

1. Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader; Wij danken U voor al wat leeft.
2. Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken: wij danken U in Jezus' Naam
(tekst EBGN 647:1.2; melodie KBN 206)
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Liturg Heer, onze God,
met pijn in ons hart komen wij tot U:
Allen

Omdat de waardigheid van mensen met voeten werd getreden.
Mannen, vrouwen en kinderen werden weggevoerd uit Afrika
en tot slaaf gemaakt.
Zij werden op de plantages te werk gesteld: gekleineerd, uitgebuit,
mishandeld en van hun geschiedenis en cultuur beroofd.

Liturg Samen met hun nazaten belijden wij:
Allen

Velen lijden onder de gevolgen van dit verleden.

Liturg Wij gedenken dit voor uw aangezicht en bidden U:
Allen

Heer ontferm U over ons
zoals U zich over onze voorouders ontfermt hebt.

Allen zingen:
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(tekst: LbKH 57; melodie: F.Schubert, Deutsche Messe)

Liturg Heer, onze God, met berouw in ons hart komen wij voor U:
Allen

Omdat uw gelovigen in het verleden het getuigenis van de Bijbel
misbruikt hebben om de slavernij te rechtvaardigen en onderdrukking
in stand te houden,
Zij zijn niet moedig en oprecht genoeg geweest,
om zich tegen de slavernij te verzetten.
Zij hebben mensen in slavernij gehouden
en misbruik gemaakt van hun macht.

Liturg Samen met hun nazaten belijden wij:
Allen

Ook wij hebben ons nog niet vrij gemaakt van de denkbeelden,
waarin de waarde van een mens afhangt van zijn of haar huidskleur of
afkomst.

Liturg Wij gedenken dit voor uw aangezicht en bidden U:
Allen

Heer ontferm U over ons
zoals U zich over onze voorouders ontfermt hebt.
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Allen zingen:

(tekst: LbKH 81b:1 / EBGN 260:1; melodie: KBS 8 / KBN 15)

Liturg Heer, U bent de God die uw volk uit de slavernij heeft bevrijd
en naar de vrijheid heeft gebracht
Allen

U zendt mensen uit, om uw blijde boodschap te verkondigen
en uw kinderen bij U te brengen.
U geeft mensen moed om op te staan en voor bevrijding te vechten.
U brengt mensen samen om in vrijheid te leven
en in vreugde samen te vieren.
U maakt ons vrij van de ketenen van het verleden.
U leidt ons naar de toekomst van uw rijk.
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Allen zingen:

1. Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs
mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat
leeft. Halleluja! Halleluja!
2. O, gij verdrukten die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is
hier! Hongrige, Hij wil u spijze bereiden, dorstige, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei.
Halleluja, halleluja!
(tekst: SB 600:1.3 / EBGN 38:1.5; melodie: KBS 416 / KBN 122)

(de gemeente zit)

Liturg De Kerk van Jezus Christus is ondanks alle verschillen tussen man en
vrouw, tussen arm en rijk en tussen mensen van verschillende
etnische afkomst één in de Heer. De Broeder-Uniteit erkent geen
onder¬scheid tussen hen die één zijn in de Heer.
Allen

Wij zijn geroepen om ervan te getuigen dat God
in Jezus Christus zijn volk uit alle volkeren en talen verzamelt.
[7]

Hij voegt hen in één lichaam samen.
Hij vergeeft de zondaren onder het kruis en brengt hen tot elkaar.
Wij bestrijden elke discriminatie in ons midden
op grond van etnische afkomst, geslacht of maatschappelijke positie.
Wij beschouwen het als een gebod van de Heer
om dit in het openbaar te belijden en met woord en daad
te tonen dat wij broeders en zusters in Christus zijn.
[Grondslag van de Uniteit, § 7]

Allen zingen:

2. Met blijdschap zien wij, hoe Hij als Hoofd,
zoals Hij ons in zijn Woord belooft,
allen één wil maken, die Hem belijden.
Jezus, wil toch uw Rijk uitbreiden,
totdat Gij komt!
(tekst EBGN 280:2.6; melodie: KBN 59c)
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