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• Köszöntés – welkomswoord 

• Előfohász, apostoli köszöntés – Votum, groet 

• Ének – Zingen MRÉ 89: 1 – Az Úrnak irgalmát 

1. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, :/: 
És hűséges voltát mindenkor hirdetem, 
Mert mondom, hogy megáll mindörökké irgalma, 
Melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenha, 
És hogy mind az égig erősíted, megtartod 
Te szent igazságod és a te fogadásod. 

• Lekció – Schriftlezing  1 Korintus 12: 12-31 

• Imádság 

• Ének – Zingen MRÉ 89: 4 – Boldog a nép, amely Tenéked örvendez 

4. Boldog a nép, amely tenéked örvendez, :/: 
Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez. 
Fényes orcád előtt ezek járnak merészen, 
És a te nevedben örvendenek szüntelen, 
Mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod, 
És jótéteményed rajtuk megszaporítod. 

• Igehirdetés – Verkondiging 

• Ének – Zingen MRÉ 477 – Isten szívén megpihenve, forrjon szívünk egybe hát  

1. Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát, 
Hitünk karja úgy ölelje Édes Megváltónkat át! 
Ő fejünk, mi néki tagja, Ő a fény, mi színei, 
Mi cselédek, ő a gazda, Ő miénk, övéi mi. 

2. Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai, 
Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani. 
Úgy szerette földi nyáját S halt meg értünk jó Urunk; 
Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk. 

3. Nevelj minket egyességre, Mint Atyáddal egy te vagy, 
Míg eggyé lesz benned végre Minden szív az ég alatt; 
Míg Szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk, 
S a világ meglátja végre, Hogy tanítványid vagyunk. 

 

• Imádság, Csendes imádság, Mi Atyánk – Gebed, Stil gebed, Onze Vader 



• Ének - Zingen MRÉ 480: 1, 7, 9 – Testvérek, menjünk bátran 

1. Testvérek, menjünk bátran, Hamar leszáll az éj, 
E földi pusztaságban Megállni nagy veszély. 
Hát merítsünk erőt A menny felé sietni, 
Nem állva megpihenni A boldog cél előtt. 

7. Ha botlanak a gyöngék, Segítsen az erős; 
Hordjuk, emeljük önként, Kin gyöngesége győz. 
Tartsunk jól össze hát, Tudjunk utolsók lenni, 
A bajt vállunkra venni E földi élten át. 

9. Elmúlik nemsokára A földi vándorút, 
És az örök hazába, Ki hű volt, mind bejut. 
Ott vár angyalsereg, Ott várnak mind a szentek, 
S az Atyánál pihentek, Megfáradt gyermekek. 

• Áldás – Zegen 

• Nemzeti Imádság – Hongaarse volkslied 


