Digitaal
nummer 165
mei 2022

Het bediening door dominee in Lahiru het Kerk
De kerkenraad van Lamara het Kerk had een
dominee uitgenodigd om Lahiru het Kerk te
dienen. Dit wordt altijd gedaan wanneer er
een het bediening is die alleen door een
dominee kan wordt gediende.
De dominee die was uitgenodigd namelijk
dominee Enos Ballanggandi uit Parokut, nabij
Kananggar. Hij werd uitgenodigd om in Lahiru
het Kerk met de bevestiging de ouderling, het
dopen en het Heilig Avondmaalviering te
dienen. Deze heeft op Zondaag 10 april 2022
al doorgegaan. Op dat moment was dominee
Enos Balanggandi vroeg in de ochtend uit
Parokut naar Lahiru gekomen waar hij is om
9.30 uur aangekomen.
De eredienst begon om 10.30 uur. De
bijbellezing in de eredienst is genomen uit
Jesaja 55:1-13 met de tekst voor de preek op
vers 1, 6, 7. [1. Hierheen! Hier is water, voor
ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen
geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop
voedsel zonder geld, koop wijn en melk
zonder betaling. 6. Zoek de Heer nu hij zich
laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 7.
Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten,
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen
herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer, die
zich over hem zal ontfermen; laat hij
terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig
zal vergeven.] Het thema van de preek was:
De uitnodiging om deel te nemen aan
veiligheid. Met twee punten namelijk: 1. Wie
is uitgenodigd? 2. Wanneer is de uitnodiging?
Daarna werd bevestiging gedaan aan Marten
Kalikit Taranau als ouderling en mij als
diaken. Ondertussen werd het dopen gedaan
op een zoon genaamd Brion Umbu Hiawanggi.
Hij is de vierde zoon van de nieuwe ouderling.
Uiteindelijk werd het Heilig Avondmaal
gevierde. Er waren slechts 7 mensen
deelgenomen aan het Heilig Avondmaal. Maar
er waren allemaal 23 mensen aanwezig in de
eredienst.
Michael Mila Meha
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