
Jiskewoansdei                                                             pears

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus
Antifoan Ferhear my, heare,

want jo geunst is goed,
kear Jo nei my ta yn grut erbarmjen.

(Psalm 69:17)
Psalm Rêd my, o God, 

want it wetter stiet my oan ’e lippen ta.
Ik sakje djip yn ’e modder wei
en haw neat om op te stean.
Ik bin yn djip wetter belâne
en de stream spielt my fuort.

(Psalm 69:2-3)
of: (berime) Ps. 69:1,3,4

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Net om te oardieljen binne Jo kommen, God,
mar om te sykjen wat ferlern is,
om te befrijen wa’t yn skuld en eangst fêstsitte,
om ús te rêden as it hert ús oanklaget.
Nim ús sa’t wy hjir binne,
mei dat hiele sûndige ferline fan ’e wrâld.
Jo binne dochs grutter as ús hert,
grutter as alle skuld,
Jo binne de Skepper fan in nije takomst,
in God fan leafde oant yn ivichheid.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Joël 2:12-19
Graduale Ps. 69:8,9
Epistel 2 Korintiërs 5:19 - 6:2
Evangeelje Mattéus 6:16-21
Liet fan ’e dei Ges. 271: Hoe fergeane, hoe ferfleane
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e dei (jier A-B-C)
Jo, dy’t alles wat bestiet leafhawwe
en dy’t ús ferjouwe
as wy ús ta Jo keare,
jou ús in nij hert, o God,
dat wy ree binne
om net allinne ta te jaan
wêr en wêrom’t wy it ôfwitte litte,
mar dat wy ek optein binne
oer jo genede, dêr’t de ein fan wei is
en opfleurje, aloan en alwer.

jier A

Gebed fan ’e dei
Jo, dy’t barmhertich binne
en ryk oan goedgeunstigens,
bekear ús ta Jo
op dizze dei fan heil
en iepenje ús hert
foar jo ferlossend Wurd
yn ’e fjirtich dagen dy’t komme
en yn ús hiele libben.
Amen.

Profeten Joël 2:12-19
Antwurdpsalm Psalm 57
Brieven 2 Korintiërs 5:20 - 6:10
Psalm Psalm 103:8-12
Evangeelje Mattéus 6:1-6,16-21
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Eingebed
God, Jo kenne ús en hawwe ús leaf;
Jo sille ús oannimme 
yn al ús swakkens
as wy Jo oprjocht sykje.
Wy tankje Jo 
foar Jezus, jo Soan,
dy’t om ús 
de wei fan alle sied gien is, 
en wy freegje Jo:
dat wy syn gerjochtichheid leare meie
dat wy syn leafde foar minsken foarm en stal jouwe 
by alles wat wy dogge,
yn ’e fjirtich dagen dy’t komme
en yn ús hiele libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e dei en Eingebed: as yn jier A

Profeten Jesaja 58:1-10
Antwurdpsalm Psalm 57
Brieven 2 Korintiërs 5:20 - 6:10
Psalm Psalm 103:8-12
Evangeelje Mattéus 6:1-6,16-21

jier C

Gebed fan ’e dei en Eingebed: as yn jier A

Profeten Amos 5:6-15
Antwurdpsalm Psalm 51
Brieven 2 Korintiërs 5:20 - 6:10
Psalm Psalm 103:8-12
Evangeelje Mattéus 6:1-6,16-21

it oplizzen fan ’e jiske

Nei de preek seit de foargonger tsjin de gemeente:

Susters en bruorren,
yn ’e kommende fjirtich dagen
riede wy ús ta op it betinken fan ’e dea 
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en it fieren fan ’e ferrizenis fan ús Hear.
Wy wurde oproppen ta ynkear, fêstjen en bidden,
ta it lêzen en oertinken fan Gods Wurd
en ta wurken fan leafde en barmhertigens.

Sa wurde wy bemoedige
om ’e duvel en it kwea te wjerstean.
Lit ús dan de wei nei Peaske ynslaan
mei it teken fan ’e jiske
en ús bûge foar de Hear ús God,
dy’t ús skepen en ferlost hat. 

Lit ús bidde:
... gebedsstilte...
God, Jo wolle net de dea fan sûnders,
mar ús bekearing en behâld.
Harkje genedich nei ús bidden
en seingje ús as wy it jisketeken krije.
Jou ús de genede om ússels te kennen
en berou te hawwen oer ús sûnden
yn it besef dat wy stof binne en wer stof wurde.
Besterkje ús leafde ta Jo
en ta alles wat Jo skepen hawwe,
dat wy Him folgje dy’t Him foar ús oerjûn hat:
Jezus Kristus, ús Hear.
Lit ús mei Him opstean
ta in nij begjin en in ivich libben. 
Amen. 

of:

Goede God,
Jo hawwe ús skepen út it stof fan ’e ierde.
Jou dat dizze jiske foar ús in teken wêze sil
fan ús fergonklikens en boetfeardigens,
want inkeld troch jo genede
krije wy diel oan it ivige libben
yn Kristus, ús Hear en Ferlosser.
Amen.

Alle oanwêzigen komme tichterby en de foargonger bestruit of bekrúst 
elkenien mei wat jiske, wylst hy/hja seit:
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Bekear jimme en leau it evangeelje.

of:

Betink, minske, datst stof bist
en wer stof wurde silste.

As de jiske oplein wurdt, wurdt Psalm 51 of in liet songen. 
Dêrnei wurdt de foarbea útsprutsen.
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Earste snein fan ’e Fjirtichdagetiid                              pears

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus   Invocabit
Antifoan Ropt er My, dan jou Ik antwurd,

hat er it benaud, dan bin Ik mei him,
Ik skuor him los en bring him ta eare.

(Psalm 91:15)
Psalm Dy’t yn ’e skûle fan ’e Heechste wennet

en feilich is yn it skaad fan ’e 
Machtichste,
dy mei tsjin de heare sizze: 
myn taflecht en stins,
myn God, dêr’t ik it op oankomme lit.
Want syn ingels jout Er opdracht
om dy op al dyn wegen te hoedzjen.
Dy sille dy op ’e hannen drage,
datst dyn foet oan gjin stien stjitst.

(Psalm 91:1-2,11-12)
of: (berime) Ps. 91:1,2,3

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear God, himelske Heit,
dy’t jo Soan yn ’e wrâld stjoerd hawwe
om de hearskippij fan ’e duvel ôf te warren
en ús foar dy fijân te hoedzjen,
wy bidde Jo:
bewarje ús yn alle oanstriid
en skink ús jo Geast,
dat wy de satan wjersteane,
him troch jo Wurd ferdriuwe
en sa oerwinne meie.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Jesaja 58:1-9
Graduale Ps. 91:4,5,6,7,8
Epistel 2 Korintiërs 6:1-10
Evangeelje Mattéus 4:1-11
Liet fan ’e snein Ges. 401: In sterke fêsting is ús God
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
God, op wa’t wy fertrouwe,
fernij en ferdjipje yn ús
troch dizze ynkear fan fjirtich dagen
it ferstean fan ’e wei
dy’t jo Soan gien is
troch wetter en woestyn,
meitsje ús aloan mear ree om
Him te folgjen op dy wei.

jier A

Gebed fan ’e snein
God, ús Skepper,
út ierde hawwe Jo ús foarme
ta minsken fan fleis en bloed
om yn frede en gerjochtichheid
jo wrâld te bewenjen.
Wy bidde Jo:
iepenje ús de eagen foar Him
troch wa’t Jo ús it goede plak wize,
Jezus, ús Hoeder en Liedsman,
dy’t ús foargiet troch de woestyn
nei it taseine lân,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.

Tora  Genesis 2:15 - 3:9
Antwurdpsalm Psalm 51 [32]
Brieven Romeinen 5:12-21
Evangeelje Mattéus 4:1-11

Eingebed
God, 
oan wa’t himel en ierde tabehearre,
wy tankje Jo,
dat Jo ús it libben jouwe
en it goede plak wize
yn Jezus, ús broer, de nije Adam.
Meitsje ús ta jo minsken op ierde
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dy’t libje neffens syn Wurd
en geande bliuwe troch syn Geast,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, God, 
binne de Skepper fan alles wat bestiet:
minsken, dieren, alles wat libbet
komt út jo hân;
jo azem hâldt ús yn libben.
Lear ús troch jo Wurd,
hoe’t wy mei Jo ferbûn bliuwe
en meitsje ús de wegen bekend
om jo keninkryk yn te gean,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.

Tora  Genesis 9:8-17
Antwurdpsalm Psalm 25:1-10
Brieven 1 Petrus 3:18-22
Evangeelje Markus 1:12-15

Eingebed
Barmhertige God,
bliuw skeppend by ús
en meitsje ús ta minsken
neffens it byld fan Jezus, jo Soan,
dat de wrâld 
fan woestyn in paradys wurdt,
in plak fan frede, 
dêr’t minsken en folken
yn ferbûnens mei-inoar libje
en Josels yn ús fermidden wenje,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.

93It Tiideigene: Fjirtichdagetiid



jier C

Gebed fan ’e snein
Jo, 
taflecht en behâld foar minsken,
wy soenen op ierde
swalkers en frjemdlingen wêze,
as Jo ús net 
temjitte kommen wienen
yn ’e Liedsman ta it libben,
Jezus Messias.
Mei Hy ús leare wat libben is
en liede nei jo lân,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.

Tora  Deuteronomium 5:6-21
Antwurdpsalm Psalm 81
Brieven Romeinen 10:8-13
Evangeelje Lukas 4:1-13

Eingebed
God, 
lit ús de freugde smeitsje
fan jo beskermjende oanwêzigens.
Jou ús jo Geast
dy’t ús by nacht en ûntiid 
bewarje sil op ’e wei 
fan Jezus, jo Soan.
En jou dat wy mei alle minsken op ierde
de frede fan jo lân kenne meie,
dêr’t alle haat weiwurdt
en wy foar elkoar 
bruorren en susters binne,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.

94 Snein, feest- en tinkdagen



Twadde snein fan ’e Fjirtichdagetiid                          pears

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus  Reminiscere
Antifoan Tink oan jo barmhertigens en geunst,

want dy binne fan âlds.
O God, ferlos Israel
fan al syn benearingen.

(Psalm 25:6,22)
Psalm Nei Jo, heare, giet myn langst út.

Op Jo, myn God, betrou ik.
Doch my, heare, jo wegen te witten,
lear my jo paden.
Alle paden fan de heare binne geunst en 
trou
foar dy’t har oan syn bûn en ynsettings 
hâlde.
Om jo namme, heare,
ferjou myn skuld, want dy is grut.

(Psalm 25:1,2a,4,10-11)
of: (berime) Ps. 25:1,2,3

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear God,
Jo dy’t witte wa’t wy binne,
minsken dy’t net by machte binne
om harsels te helpen,
wy bidde Jo: 
hâld de wacht oer ús,
dat ús lichem hoede wurdt foar alle ûnheil
en ús siel kweade gedachten besparre bliuwe.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Tora  Exodus 24:12-18
Graduale Ps. 106:1,2
Epistel 1 Tessalonikers 4:1-7
Evangeelje Mattéus 15:21-28 [17:1-9]
Liet fan ’e snein Ges. 484: Wêrom moast ik jo stim ferste-
an?
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Jo, dy’t fan ús frege hawwe
om te harkjen nei jo leave Soan,
wol ús troch syn wurden
fan binnen sa bewege
dat wy ynstee fan ús ferblynje te litten
troch alle moaiskyn,
each krije
– ta ús eigen fernuvering –
foar wat ús yn wierheid ferriket.

jier A

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t minsken net allinne litte,
lit jo stim hearre 
hjir yn ús fermidden
en rop ús 
om de wei fan jo Soan te gean,
dat de hiele wrâld de freugde kenne mei,
dy’t yn Him ús tasein is:
Jezus, ús broer, 
soan fan Abraham,
soan fan God, 
ús libbensljocht,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.

Tora  Exodus 24:12-18
Antwurdpsalm Psalm 33:12-22
Brieven Filippiërs 3:7-14
Evangeelje Mattéus 17:1-9

Eingebed
Ferburgen God,
Jo hawwe ús de eagen iepene 
foar de wei fan jo Soan.
Wy freegje Jo:
meitsje fan ús oprjochte minsken,
dy’t it âlde bestean opjaan doare
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en op ’e nij berne wurde
om foar elkoars gelok te libjen
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein
God fan minsken,
iepenje ús eagen om te sjen
wat ta ús frede tsjinnet.
Iepenje ús hert
foar it Wurd fan jo Soan,
dêr’t Wet en Profeten 
troch folbrocht wurde,
foar ús en alle minsken op ierde,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.

Profeten 1 Keningen 19:9-18
Antwurdpsalm Psalm 16
Brieven 2 Petrus 1:16-21
Evangeelje Markus 9:2-10

Eingebed
Jo, dy’t Josels foar ús eagen ferburgen hâlde,
harkje nei ús roppen 
en hâld ús yn libben,
sa’t Jo dien hawwe
oan jo tsjinstfeint Jezus Kristus.
Lit ús troch lijen hinne
it wiere libben yngean
om ’e wille fan Him
dy’t jo wil folbrocht hat
en ús liedsman nei it libben is,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.
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jier C

Gebed fan ’e snein
Jo, 
dy’t fan âlds oan minsken 
jo trou tasein hawwe,
harkje nei ús en jou ús in antwurd
as wy om takomst bidde.
Lit ús yn jo Soan Jezus sjen, 
hoe’t Jo jo ferbûn mei ús 
wiermeitsje,
as jo Wurd klinkt,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.

Tora  Exodus 34:27-35
Antwurdpsalm Psalm 27:7-14
Brieven 1 Korintiërs 13:1-13
Evangeelje Lukas 9:28-36

Eingebed
God, 
jou ús it leauwen 
fan harren dy’t op jo Wurd 
fertroud hawwe.
Jou ús en alle minsken
dat wy it lân berikke meie,
dêr’t wy it libben mei-elkoar diele
en troch lijen en benearing hinne
opwaakse en Him belykje
dy’t ús hope jout: Jezus, ús broer,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.

98 Snein, feest- en tinkdagen



Tredde snein fan ’e Fjirtichdagetiid      pears

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus   Oculi
Antifoan Ik hâld de eagen aloan op de heare,

want Hy sil myn fuotten út it net skuorre.
Kear Jo nei my ta en wês my genedich,
want ik bin iensum en ellindich.

(Psalm 25:15-16)
Psalm Minsken mei ûntsach foar de heare 

binne eigen mei Him
En Hy makket har syn bûn bekend.
Jou myn benaude hert de romte
en befrij my fan myn eangsten.
Sjoch nei myn ellinde en muoite
en ferjou al myn sûnden.
Hoedzje myn libben en meitsje my frij,
lit my net foar skande stean, 
want ik skûlje by Jo.

(Psalm 25:14,17,18,20)
of: (berime) Ps. 25:7,8,9,10

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Jo, Hear,
machtich en de ieuwen troch ús God,
wy bidde Jo:
slaan acht op dejingen dy’t yn Jo leauwe
en Jo mei ynmoed sykje.
Stek jo machtige rjochterhân oer ús út
en war alle oanfallen fan ’e kweade fan ús ôf.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Tora  Exodus 34:1-10
Graduale Ps. 9:1,2,9,10
Epistel Efeziërs 5:1-9
Evangeelje Lukas 11:14-28
Liet fan ’e snein Ges. 17: Yn langst en freze gean myn 

eagen hinne
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Jo, dy’t ien en al goedens binne,
Jo binne by machte en befrij ús
fan alles wat ús nei ûnderen hellet.
Lear ús ús swakkens te ûntdekken,
ferjou ús wat wy Jo bekenne,
dat wy ús net langer skuldich fiele,
mar ree binne om ús te feroarjen.

jier A

Gebed fan ’e snein
Barmhertige God,
Jo wolle neist harren stean dy’t jo help ynroppe.
Wy freegje Jo: 
iepenje de eagen fan ús hert
en sprek hjir it Wurd 
dat ús it paad wiist.
Jou ús jo Geast 
as in boarne fan krêft
salang’t wy op wei binne nei Jo ta,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.

Tora  Exodus 17:1-7
Antwurdpsalm Psalm 95
Brieven 1 Korintiërs 10:1-13
Evangeelje Johannes 4:5-26 [42]

Eingebed
Jo, dy’t de langsten kenne fan ús hert
en witte wat wy nedich hawwe
om as minsken bestean te kinnen:
ferhear ús gebed om lok en frede
en sterkje ús yn it fertrouwen
dat Jo altyd by ús binne,
dat jo Geast ús bringe sil
nei jo lân, jo frede,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.
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jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, de Ienige,
Jo, dy’t ús God wêze wolle,
iepenje ús de eagen foar Jo,
kom yn ús fermidden
en sis ús jo Namme.
Lit jo Wurd
de krêft wêze dy’t ús frijmakket
om inoar fan herten rjocht te dwaan,
om ’e wille fan Jezus, jo Soan,
dy’t jo Namme hillige hat
en ús foargiet yn wat libben is,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.

Tora  Exodus 20:1-17
Antwurdpsalm Psalm 19:8-15
Brieven Romeinen 7:14-25
Evangeelje Johannes 2:13-22 [25]

Eingebed
Trouwe God, 
litte jo wurden
ús hope jaan
op in goede ierde
dêr’t minsken inoar rjocht dogge,
dêr’t folken inoar de romte jouwe
en de macht fan it kwea
brutsen wurdt troch it goede;
dat wy altyd útsjogge
nei jo keninkryk,
om ’e wille fan Jezus, jo Soan,
dy’t it ús foardien hat,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.
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jier C

Gebed fan ’e snein
Ivige God, 
Jo wolle wêze
dêr’t minsken byinoar komme
om Jo te sykjen.
Wy bidde Jo:
rop jo Namme út yn dizze oere,
iepenje ús de eagen
en lit ús sjen wa’t Jo binne;
lit Jezus, jo Soan, as Mozes wêze,
dy’t ús liedt nei it lân 
dêr’t jo Wurd gerjochtichheid skept,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.

Tora  Exodus 6:1-7
Antwurdpsalm Psalm 103:1-7
Brieven Romeinen 5:1-11
Evangeelje Lukas 13:1-9

Eingebed
Jo, dy’t by  minsken wenje wolle
en mei ús geane op al ús wegen:
ferhear ús bidden
en lit jo Geast ús sterkje
om de wei fan jo Soan te gean,
hearrich oan syn Wurd
inkeld gerjochtichheid dwaande;
bring ús sa yn jo lân
oan ’e hân fan Him
dy’t ús paadwizer is,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.
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Fjirde snein fan ’e Fjirtichdagetiid                        rôzeread

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus  Laetare
Antifoan Wês bliid mei Jeruzalem

en jubelje it út om har,
allegearre dy’t har leafhawwe;
want jimme sille sêde wurde
út ’e boarne fan har treast
en jimme sille jim ferkwikke
oan al har hearlikens.

(Neffens Jesaja 66:10a,11)
Psalm Ik wie bliid, doe’t se tsjin my seinen:

Wy geane nei it hûs fan de heare.
No steane ús fuotten dan
yn dyn poarten, o Jeruzalem.
Bid om frede foar Jeruzalem,
om rêst foar dy’t fan dy hâlde.
Mei der frede wêze binnen dyn muorre,
rêst yn dyn stinzen.

(Psalm 122:1-2,6-7)
of: (berime) Ps. 122

Gebed fan ’e snein (Collecta)
God, boppe alle machten,
jou ús dat wy,
dy’t oardiele wurde nei ús dieden,
befrijd wurde meie fan ús ûngerjochtichheid
en ús burgen witte yn jo leafde
en sa troch de treast fan jo genede
wer oplibje meie.
Sa bidde wy troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Sacharja 8:19-23
Graduale Ps. 125
Epistel Galatiërs 4:22 - 5:1a
Evangeelje Johannes 6:1-15
Liet fan ’e snein Ges. 34: Om Sions wil bliuw ik net stil
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Troch jo wurd, God,
hawwe Jo in wûnder dien:
wy binne mei Jo fersoene.
Lit ús om dit wûnder
mei oprjochte tawijing
en yn in blier leauwen
it kommende feest temjitte gean.

jier A

Gebed fan ’e snein
Hoeder fan minsken,
foar allegearre dy’t yn it tsjuster sitte
fan sûnde en skuld
hawwe Jo in ljocht oanstutsen
yn Jezus, de Minskesoan.
Wy freegje Jo:
jou ús in libben herte
om te harkjen nei jo Wurd,
jou ús nije eagen
om yn Him de minske te sjen
troch wa’t Jo ús frijmeitsje,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.

Profeten 1 Samuël 16:1-13
Antwurdpsalm Psalm 23
Brieven Efeziërs 5:8-14
Evangeelje Johannes 9:1-13 [14-25] 26-39

Eingebed
Jo, dy’t ús herten sjogge en kenne,
wy tankje Jo foar it libbensljocht
dat Jo foar ús opgean litte
yn Jezus, jo Soan.
Jou dat wy sels ek
bern fan it ljocht wêze meie,
dy’t frede bringe
yn gerjochtichheid en wierheid,
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en dy’t yn noed en soarch sitte
om oarmans lot,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t ús bringe wolle
nei it lân fan jo belofte,
lit ús longerje nei jo bywêzigens.
Sêdzje ús libben
mei jo Wurd fan befrijing,
sa’t jo Soan,
op wei nei it Peaskefeest,
ús de freugde priuwe litten hat
fan jo takomst en frede
dêr’t neat fan ferlern giet,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.

Profeten Jozua 4:19 - 5:1,10-12
Antwurdpsalm Psalm 122
Brieven Efeziërs 2:4-10
Evangeelje Johannes 6:[1] 4-15

Eingebed
Jo, dy’t alles wat libbet te iten jouwe,
lit ús lykje op Jezus, jo Soan,
dy’t as sied yn ’e ierde stoarn,
ús libbensbrea wurden is.
Lit syn goede Geast ús hert iepenje
foar de minsken om ús hinne,
dat wy inoars longerjen nei lok stilje kinne,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.
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jier C

Gebed fan ’e snein
Heech te priizgjen is jo Namme, God,
want Jo wize nimmen ôf
dy’t yn alle ienfâld
Jo om ferjouwing freget.
Lit jo befrijend Wurd
it ferbûn fernije
dêr’t wy frede yn fine,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.

Profeten 2 Kroniken 36:14-23
Antwurdpsalm Psalm 34:1-11
Brieven 2 Korintiërs 5:14-21
Evangeelje Lukas 15:11-32

Eingebed
Jo, dy’t barmhertich
nei minsken omsjogge,
ferhear ús bidden
en bring alle minsken en folken
ta inoar as Jo folk.
Dat jo Wurd
ús fol hope libje lit
en de ierde makket
ta in bewenber hûs foar allegearre,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben
Amen.
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Fiifde snein fan ’e Fjirtichdagetiid              pears

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus               Judica  
Antifoan Doch my rjocht, o God, 

gean foar my yn ’e pleit
tsjin it folk dêr’t gjin trou by is.
Rêd my fan ’e minsken,
dy’t gearhingje fan ûnrjocht en bedroch.
Want Jo binne de God dêr’t ik taflecht by 
fyn.

(Psalm 43:1-2a)
Psalm Stjoer dochs jo ljocht en jo trou,

dat dy my liede meie,
dat dy my bringe nei jo hillige berch
en nei jo wijde wente,
dat ik by Gods alter komme mei,
by God, dy’t my bliid makket,
Wêrom sa ferbûke, myn siele,
wat makkest dy dochs oerstjoer?
Wachtsje op God,
want ienris sil ik Him dochs wer loovje,
myn eigen Ferlosser en myn God.

(Psalm 43:3-4b,5)
of: (berime) Ps. 43

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear ús God, himelske Heit,
Jo hawwe jo Soan ús jûn
as Hegepryster fan syn folk.
Wy bidde Jo:
jou dat wy syn libben en stjerren
mei in leauwich hert oannimme
en tidigje op syn foarbeaen.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Tora  Exodus 14:15-31
Graduale Ps. 143:1,2,3,5,10
Epistel Hebreeërs 9:11-15
Evangeelje Johannes 8:46-59
Liet fan ’e snein Ges. 485: O Kristus, lof en eare!
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Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Ut leafde foar minsken, God,
hat jo leave Soan
syn libben oerjûn.
Lit syn leafde ús sa oansprekke,
dat wy geandewei leare
om ússels te jaan sûnder foarbehâld
oan Jo en oan inoar.

jier A

Gebed fan ’e snein
Jo, 
dy’t ús wachtsjen net beskamje,
bewiis ús jo barmhertigens
as wy jo Namme oanroppe
en freegje om libben.
Jou ús útsjoch
op de wegen dy’t wy geane
en lit ús dizze oere fiele
hoe’t Jo mei ús binne,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.

Profeten Ezechiël 37:1-14
Antwurdpsalm Psalm 130
Brieven Romeinen 8:8-11
Evangeelje   Johannes 11:1-4 [5-16] 17-44

Eingebed
Jo, Boarne fan alle libben,
wy tankje Jo,
dat Jo ús deade bestean iepenje
troch Jezus, de Minskesoan.
Wy bidde Jo:
meitsje ús ree 
om syn wegen te gean
om troch lijen en dea hinne
frijheid en frede te finen,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben. 
Amen.
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jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t ús libben te’n goede keare wolle,
bring ús dizze oere nei it krús
om Jo kennen te learen,
te tsjinjen en te folgjen.
Skep ús in hert dat suver is
en bekrêftigje troch jo Wurd
jo ferbûn mei ús,
yn Jezus, jo Soan,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.

Profeten Jeremia 31:31-34
Antwurdpsalm Psalm 51
Brieven Hebreeërs 5:1-10
Evangeelje Johannes 12:20-33

Eingebed
Jo, dy’t minsken befrije,
jou ús 
de libbenskrêft fan jo Soan
dy’t as in nôtkerl yn ’e ierde foel
om fan de wrâld in oarde
fan frede te meitsjen,
dêr’t iensumens
feroaret yn mienskip
en minsken doare te stjerren
foar inoars lok,
dêr’t it krús
ús de wei nei de frede wiist,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.
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jier C

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t antwurdzje as wy ta Jo roppe
en ús nije hope skinke
yn jo Wurd fan ferjouwing,
sprutsen troch profeten en apostels,
wy bidde Jo:
feroardielje ús net,
mar befrij ús
troch jo Wurd fol goedens
yn Jezus, ús broer,
dy’t ús thús bringt by Jo,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben
Amen.

Profeten Jesaja 58:7-10
Antwurdpsalm Psalm 126
Brieven Filippiërs 3:7-14
Evangeelje Lukas 20:9-19

Eingebed
Jo, dy’t net by it âlde stean bliuwe
mar in nij begjin mei ús meitsje,
nim ús tank oan
om Jezus, ús broer,
dy’t troch ús fersmiten waard,
mar dy’t troch Jo as hoekstien dellein is.
Befrij ús wrâld
fan ballingskip en oarloch
en lit freugde en hope waakse
foar alle minsken op ierde,
dizze fjirtich dagen en ús hiele libben.
Amen.
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Sechsde snein fan ’e Fjirtichdagen read (yntree)
Palm- en Passysnein                     en pears (passy)
Begjin fan ’e Stille Wike

YNTREE
De gemeente komt byinoar op in gaadlik plak bûten it tsjerkegebou. 
Dêr’t soks wenst is, jouwe de bern har mei de palmpeaskestokken by de 
gemeente. Elkenien hat in palmtûke (en in palmpeaskestok) yn ’e hân. De 
gemeente sjongt de antifoan.

Dêr’t gjin prosesje bûten it tsjerkegebou hâlden wurde kin, wurdt de 
yntocht fan de Hear yn tsjerke fierd, yn ’e foarm fan in yntree fan tsjerke-
riedsleden, gemeenteleden en dêr’t soks gebrûk is, de bern mei har palm-
peaskestokken. Hja komme achter yn ’e tsjerke gear. Alle dielnimmers oan 
’e tsjinst hawwe in palmtûke (en palmpeaskestok) yn ’e hân. De gemeente 
sjongt steande de antifoan.

Hosanna de Soan fan David! Heech te priizgjen is Hy dy’t komt 
yn ’e namme fan de Hear. Hosanna yn ’e heechste himel!

                                        Mattéus 21:9b
of: 

Jubelje bliid, dochter Sion! Rop it út, dochter Jeruzalem! 
Sjoch, dyn kening komt nei dy ta, rjochtfeardich en oerwin-
nend. Hy is needrich en rydt op in ezel, op in fôle, it jong 
fan in ezelinne.

Sacharja 9:9

De antifoan kin ek ferfongen wurde troch in passend liet, bygelyks Ps. 118:9 
of Ges. 42.

geBed By de yntree

De Hear wês mei jim.
En mei jo geast.

Lit ús bidde
... gebedsstilte...
Hear ús God,
Jo, dy’t jo Soan Jezus Kristus 
yn dizze wrâld stjoerd hawwe
om ús foar te gean
nei Jeruzalem, 
de stêd fan ’e frede –
segenje ús, 
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as wy mei palmtûken yn ’e hân,
Him folgje wolle op syn wei.
Meitsje ús fol fan syn krêft,
dat wy mei Him opgeane
en ienkear efter Him oan,
it nije Jeruzalem 
yngean meie.
Troch ús Hear, Jezus Kristus, jo Soan,
dy’t mei Jo yn ’e ienheid fan de hillige Geast
libbet en regearret yn alle ivichheid.
Amen.

evangeelje By de yntree

Jier A Mattéus 21:1-11
Jier B Markus 11:1-11 of Johannes 12:1-24
Jier C Lukas 19:[28] 29-40

No begjint de prosesje nei it tsjerkegebou. De foargonger seit:
Lit ús yn frede fierder gean.
Yn ’e Namme fan de Hear.

De bern mei har palmpeaskestokken geane foarop. De tsjinstdwaande 
tsjerkeriedsleden en de foargonger beslute de prosesje. Under de optocht 
sjongt de gemeente:
Psalm 24 al of net folge troch Psalm 47, Psalm 147:12-20 (berime 
Ps. 147:5,6,7).
De prosesje wurdt ôfsletten mei
Psalm 118:1-2, 19-29 (berime Ps. 118:1,7,8,9,10).

De gemeente giet sitten. De foargonger wikselet de stola fan read nei pears 
en begjint de tsjinst fan ’e hillige Skrift en it Miel mei it 
geBed fan ’e snein

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Barmhertige Hear,
God yn alle ieuwen,
Jo hawwe it jo Soan net besparre,
mar hawwe Him foar ús allegearre oerjûn,
dat Hy de sûnden fan ’e wrâld weidrage soe.
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Jou ús, sa bidde wy Jo,
dat wy dat leauwe mei ús hiele hert
en ús libben dêrnei rjochtsje.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Tora  Exodus 15:27 - 16:7
Graduale Ps. 73:9, 10
Epistel Filippiërs 2:5-11
Psalm Psalm 22:1-22
Evangeelje Johannes 12:12-24
Liet fan ’e snein Ges. 121: Wês bliid mei alle frommen

mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
As in minske ûnder de minsken,
ree om ta it uterste te gean,
sels oant in fernederjende dea,
sa hat jo grutte Soan, o God,
ús leard 
wat tsjinstberens ynhat.
Meitsje ús ree 
om diel te nimmen oan syn tsjinst,
dan sil syn opstanning út ’e dea
ús eigenste freugde wurde.

jier A

Gebed fan ’e snein
Libbene God,
Jo komme ús temjitte 
en litte ús jo antlit sjen
yn in slein en fernedere minske,
Jezus, de Man fan smerten,
dy’t de tsjinstfeint fan ús allegearre wurden is.
Iepenbierje ús it heimenis
fan syn lijen en stjerren,
meitsje ús ree om Him te folgjen
en syn krús te dragen,
dizze goede dagen en ús hiele libben.
Amen.
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Profeten Jesaja 50:4-7 [Jesaja 52:12 - 53:12]
Antwurdpsalm Psalm 73:13-20
Brieven Filippiërs 2:5-11
Psalm Psalm 22:1-22
Evangeelje Mattéus 26:1 - 27:66

Eingebed:
Ferburgen God,
wy tankje Jo foar Him
dy’t troch lijen en dea hinne
jo Soan wurden is,
de Rjochtfeardige by útstek,
de nije Adam.
Printsje syn byld ús yn it hert,
dat wy befrijd wer sykhelje, 
om’t neat ús skiede kin
fan jo barmhertige leafde,
dizze goede dagen en ús hiele libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein en Eingebed: as yn jier A

Profeten Jesaja 50:4-7 [Jesaja 52:12 - 53:12]
Antwurdpsalm Psalm 73:13-20
Brieven Filippiërs 2:5-11
Psalm Psalm 22:1-22
Evangeelje Markus 14:1 - 15:47

jier C

Gebed fan ’e snein en Eingebed: as yn jier A

Profeten Jesaja 50:4-7 [Jesaja 52:12 - 53:12]
Antwurdpsalm Psalm 73:13-20
Brieven Filippiërs 2:5-11
Psalm Psalm 22:1-22
Evangeelje Lukas 22:1 - 23:56
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Moandei, tiisdei en woansdei yn ’e Stille Wike

Op dizze dagen kin in jûngebed hâlden wurde.

Psalmgebed
Psalm 27 [36]
Psalm 71
Psalm 69 [70]

Lêzingen
Sjoch it Lêsroaster foar It deistich gebed, side 1226 en 1240

of:

Jesaja 42:1-7
Jesaja 49:1-6
Jesaja 50:4-9a
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