
It Tiideigene
(proprium)

Peaskesnein – Hjerst
en

feest- en tinkdagen mei in fêste datum

It is de bedoeling dat elkenien de fetprinte 
tekst sjongt of seit.
Bibelteksten dy’t tusken tekstheakken [ ] steane, 
binne alternativen.
‘Psalm’ tsjut de ûnberime tekst oan;
‘Ps.’ de berime ferzy.
ELT: Evangelysk-Lutherske Tsjerke
AKT: Ald-Katolike Tsjerke
RKT: Roomsk-Katolike Tsjerke



Earste snein fan Peaske  wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek Earste Peaskedei

Introitus
Antifoan As ik wekker wurd, dan bin ik noch by Jo, 

halleluja.
Jo lizze de hân op my.
Dat te witten is my al te wûnder
en te ferheven; ik kin der net by.  
Halleluja!

(Psalm 139:5b-6)
Psalm O heare, Jo ha my hifke en Jo kenne my.

Jo witte fan myn sitten en oereinkommen.
Fan fierren al fersteane Jo myn gedachten.
Jo bemjitte myn gean en myn lizzen,
mei al myn wegen binne Jo bekend.

(Psalm 139:1-3)
of: (berime) Ps. 139:1,2,3,11

Gebed fan ’e snein (Collecta)
God boppe alle machten
dy’t troch de dea fan jo Soan
de sûnde en de dea teneate dien hawwe
en troch syn opstanning
ûnskuld en ivich libben oan it ljocht brocht hawwe,
dat wy, ferlost fan ’e macht fan ’e duvel,
libje yn jo Ryk,
jou ús, dat wy dat mei hert en siel leauwe
en stânfêst yn dat leauwe, Jo aloan loovje en tankje.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Ezechiël 37:1-14
Graduale Ps. 118:5,6 9
Epistel 1 Korintiërs 5:78-8
Halleluja Halleluja. Dit is de dei, dy’t de heare

makke hat; om Him wolle wy jubelje en 
bliid wêze! Halleluja.

Evangeelje Markus 16:1-7 [8]
Liet fan ’e snein Ges. 203: Dy’t yn ’e bannen fan ’e dea

358 Snein, feest- en tinkdagen



mienskiplik lêsroaster 

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
O God, op dizze dei 
hawwe Jo foar ús 
de doar iependien ta it wiere libben:
Jo iennichstberne Soan 
hat de dea oerwûn.
No’t wy bliid syn opstanning fiere,
freegje wy Jo om ús
troch de Geast fan jo Soan sa te fernijen,
dat wy by ljocht en by tsjuster
Jo mei oerjefte earje en tsjinje kinne.

jier A

Gebed fan ’e snein
Ivige God,
dit is de dei dy’t Jo makke hawwe,
de dei dat Jo jo Soan ferhearlike hawwe.
Heech te priizgjen binne Jo 
om Him, dy’t ús nije hope 
op libben en takomst jout.
Heech te priizgjen binne Jo 
om dizze dei
no’t jo skepping op ’e nij ta libben komt
en de minsken witte meie
dat jo leafde foar ús 
sterker is as de dea
en duorje sil, 
dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Tora  Exodus 14:9-14
Antwurdpsalm Psalm 118:15-24
Brieven Kolossers 3:1-4
Evangeelje Johannes 20:1-18
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Eingebed
Libbene God,
wy tankje Jo om alles
wat Jo dien hawwe oan Jezus:
Jo hawwe syn libben foar altyd rjochtfeardige
en Him in plak jûn
oan jo rjochterhân;
wy bidde Jo:
lit ús libben yn it teken stean
fan syn omsjen nei minsken, 
lit de wrâld nij wurde,
in tún fan frede,
en jou dat wy altyd 
yn jo leafde bliuwe meie
dy’t ús geande hâldt,
dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein en Eingebed as yn jier A

Profeten Jesaja 25:6-9
Antwurdpsalm Psalm 118:15-24
Brieven Kolossers 3:1-4
Evangeelje Johannes 20:1-18

jier C

Gebed fan ’e snein en Eingebed as yn jier A

Profeten Jesaja 51:9-11
Antwurdpsalm Psalm 118:15-24
Brieven Kolossers 3:1-4
Evangeelje Johannes 20:1-18
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Twadde Peaskedei  wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus
Antifoan De heare hat dy brocht yn in lân dat fan 

molke en hunich oerrint, halleluja; dat it 
ûnderrjocht fan de Heare op dyn lippen 
wêze moat, halleluja!

(Exodus 13:5,9)
Psalm Tankje de heare! Rop syn namme út! 

Meitsje ûnder de folken syn dieden 
bekend.
Sjong foar Him. Psalmsjong foar Him.
Sprek fan al syn wûnderdieden.
Romje syn hillige namme.
Lit dy’t de Heare sykje, fan herten bliid 
wêze.

(Psalm 105:1-3)
of: (berime) Ps. 105:1,2,3

Gebed fan ’e snein (Collecta)
O God,
dy’t troch it heechfeest fan Peaske
de wrâld jo heil skonken hawwe,
jou, sa bidde wy Jo,
jo folk himelske jeften,
dat it befrijd wurdt
ta it wiere libben yn jo Namme.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Tora  Exodus 13:3-10
Graduale Ps. 114
Epistel Hannelingen 10:34a,37-43
Halleluja Halleluja. Dit is de dei, dy’t de heare

makke hat; om Him wolle wy jubelje en 
bliid wêze! Halleluja.

Evangeelje Lukas 24:13-35
Liet fan ’e snein Ges. 203: Dy’t yn ’e bannen fan ’e dea
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Twadde snein fan Peaske  wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus   Quasi modo geniti
Antifoan Halleluja!

Jimme moatte as lytse poppen slij wêze 
nei de echte geastlike molke. Halleluja!

(1 Petrus 2:2)
Psalm Jubelje foar God, dy’t ús krêft is,

jûchje foar de God fan Jakob.
Set in psalm yn, 
lit de trommen hearre,
de kostlike lier en de harpe.

(Psalm 81:2-3)
of: (berime) Ps. 81:1,2,3,4

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Machtige God,
dy’t jo Soan opwekke hawwe út ’e deaden,
jou ús dat wy,
berne troch jo genede,
ek opstean meie ta in nij libben.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Earste lêzing Iepenbiering 7:2-12 [17] [Genesis 32:22-32]
Graduale Ps. 116:1,2,3,4
Epistel 1 Johannes 5:4-10a
Halleluja Halleluja. Dit is de dei, dy’t de heare

makke hat; om Him wolle wy jubelje en 
bliid wêze! Halleluja.

Evangeelje Johannes 20:19-31
Liet fan ’e snein Ges. 204: Jezus Kristus, Hy, ús Heilân
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
God fan ivige ûntferming,
troch it fieren fan it peaskefeest,
jouwe Jo ús leauwe alle jierren wer
nij libben.
Lied ús yn jo leafde fierder,
dat wy it heimnis leare te ferstean
fan it wetter dat ús reiniget,
fan it bloed dat ús ferlost,
fan de Geast troch wa’t wy op ’e nij berne binne.

jier A

Gebed fan ’e snein
Barmhertige God,
lit jo ljocht opgean
rûnom dêr’t lijen en benearing
ús libbenslok fertsjusteret.
Rop nije hope yn ús wekker 
troch Jezus, de Libbene,
waans wurd wy hearre wolle
en waans Geast oer ús komt,
yn dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben.
Amen.

Tora  Genesis 8:6-16
Antwurdpsalm Psalm 111 [16]
Brieven 1 Petrus 1:3-9
Evangeelje Johannes 20:19-23 [31]
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Eingebed
Jo, dy’t ús behâld binne:
jou libben yn oerfloed
oan allegearre dy’t fan herten leauwe
yn Jezus, de Libbene, jo Soan;
jou frede oan de wrâld
om ’e wille fan Him
dy’t Him alhiel weijûn hat foar ús
en ús foarspraak is by Jo,
yn dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t ús de ierde jûn hawwe
om har yn frede te bewenjen:
bring ús ta elkoar
troch Jezus, dy’t de Libbene
yn ús fermidden is.
Lit de wrâld syn Geast ûntfange 
en fernimme hoe tige Jo ús ta libben
en fersoening roppe
wannear’t wy Him betinke,
yn dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben.
Amen.

Profeten Jesaja 26:1-13
Antwurdpsalm Psalm 111 [133]
Brieven 1 Johannes 5:1-6
Evangeelje Johannes 20:[19] 24-31

Eingebed
Jo, dy’t hope op libben jouwe:
lear ús om te leauwen yn Him
dy’t ús eagen nea sjoen hawwe
en dy’t ús hannen net oanroerd ha,
Jezus, de Libbene, jo Soan;
meie syn wurden
ús ta inoar bringe,
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yn dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben.
Amen.

jier C

Gebed fan ’e snein
Jo, de Earste en de Lêste,
dy’t ús segenet en behoedet
wêr’t wy ek geane:
iepenje ús ûnderweis jo Wurd,
lykas sprutsen troch Mozes en de profeten,
Jo Wurd dat ta brea wurden is yn Jezus, de Libbene,
dat wy Jo ek weromkenne
en it libben yngeane,
yn dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben. 
Amen.

Tora  Genesis 28:10-22
Antwurdpsalm Psalm 111[150]
Twadde lêzing Iepenbiering 1:12b-20
Evangeelje Lukas 24:13-35

Eingebed
Jo, dy’t ús de wei nei it libben wize:
meitsje ús tsjûgen
fan de opstanning fan jo Soan,
en lit ús de Skriften ferstean
as in ûnthjit fan libben,
in poarte fan de himel.
Meitsje ús bliid, 
om’t Jo it wurk fan jo hannen net loslitte,
yn dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben.
Amen.
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Tredde snein fan Peaske  wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus   Misericordia Domini
Antifoan Halleluja! Fan de heare syn geunst is de

ierde fol. Troch it wurd fan de heare is de 
himel makke. Halleluja!

(Psalm 33:5b,6a)
Psalm Jubelje, rjochtfeardigen, om de heare,

de oprjochten foeget in lofsang.
Loovje de heare mei de lier,
spylje foar Him op ’e tsiensnaar.
Sjong Him in liet, in nij liet;
lit by it jubeljen de snaren krêftich klinke.
Want it wurd fan de heare is rjocht,
kleare trou binne al syn dieden.
Hy hâldt fan rjochtfeardigens en rjocht.

(Psalm 33:1-5a)
of: (berime) Ps. 33:1, 2, 8

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Jo, God, boppe alle machten út,
Jo, dy’t de goede Hoeder fan ’e skiep
út ’e deaden werombrocht hawwe
en ús troch syn Wurd roppe ta syn keppel,
wy bidde Jo: 
jou ús de hillige Geast,
dat wy it lûd fan ús Hoeder en Liedsman 
kenne
en Him folgje.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Earste lêzing Iepenbiering 21:9-23 [Ezechiël 34:11-16]
Graduale Ps. 33:5,6,7
Epistel 1 Petrus 2:21b-25
Halleluja Halleluja. Loovje de heare, rop syn

namme út, meitsje ûnder de folken syn 
dieden bekend. Halleluja.

Evangeelje Johannes 10:11-16
Liet fan ’e snein Ges. 205: Oerwûn hat hjoed de Soan fan God
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Lit jo folk, o God,
troch Jo fernijd en ferjonge,
Jo altyd heechsette,
en jou dat wy, 
troch Jo heechset
om jo bern wêze te meien,
mei hope en blydskip 
jo takomst temjitte geane.

jier A

Gebed fan ’e snein
Ivige God, Jo dy’t ús Ferlosser binne,
meitsje ús bliid om ’e wille fan Him
dy’t Jo út ’e dea opwekke hawwe;
Jezus, de Libbene, de Soan fan David.
Fernij ús betrouwen yn Him
dy’t wurden fan ivich libben 
sprutsen hat
en jou ús in nij bestean,
yn dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben.
Amen.

Profeten Jesaja 43:1-12
Antwurdpsalm Psalm 116:10-19
Brieven 1 Petrus 1:17-23
Evangeelje Johannes 21:1-14
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Eingebed
Jo, dy’t ús libben 
op ’e nij sin en doel jouwe
yn Jezus, de Libbene:
jou ús de moed 
om Him te folgjen, dy’t mei ús giet,
dat wy it wiere libben fine
en minsken bringe meie 
ta ien mienskip
dêr’t de hoop op frede libbet,
yn dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein
God fan Abraham, Izaäk en Jakob,
Jo hawwe jo beloften
dy’t troch profeten ferkundige binne,
wier makke 
yn Jezus, de Libbene;
wy bidde Jo: 
sprek jo Wurd ta ús
dat wy Jo kennen leare en leafhawwe,
want wy kinne op Jo oan
yn alles wat Jo dogge,
dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben. 
Amen.

Profeten Micha 4:1-5
Antwurdpsalm Psalm 98 [4]
Brieven 1 Johannes 1:1-7
Evangeelje Johannes 21:15-24

Eingebed
Jo, Hoeder en Noeder fan ús libben,
meitsje ús wiere tsjûgen
fan jo Soan Jezus, de Libbene.
Nim ús ferline op yn jo barmhertigens
en lied ús op de wei nei jo takomst.
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Fernij ús troch jo Wurd,
dat wy Jo fan herten leafhawwe kinne
en trou inoar tsjinje meie
yn neifolging fan Him, 
dy’t Jo út ’e deaden opwekke hawwe,
yn dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben. 
Amen.

jier C

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t alle dingen te’n goede keare
en rou feroarje yn freugde,
skink ús de Geast fan Him
dy’t Jo út ’e deaden opwekke hawwe:
Jezus, de Libbene, jo Soan.
Iepenje ús ferstân,
dat wy de Skriften fersteane
en jo tsjûgen wêze meie,
yn dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben.
Amen.

Profeten Jeremia 32:36-41
Antwurdpsalm Psalm 33:1-11 [30]
Twadde lêzing Iepenbiering 5:6-14
Evangeelje Lukas 24:35-48

Eingebed
Trouwe God,
lit foar ús wier wurde
alles wat skreaun is
yn de wet fan Mozes en by de Profeten,
lykas Jo dien hawwe
oan Jezus, de Libbene;
meitsje ús tsjûgen fan Jo
dy’t minsken libben jaan wolle yn oerfloed,
yn dizze tiid fan freugde
en hiel ús libben.
Amen.
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Fjirde snein fan Peaske                                                    wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus  Jubilate
Antifoan Halleluja! Jubelje foar God, do hiele ierde,

besjong de gloarje fan syn namme.
Halleluja!

(Psalm 66:1,2b)
Psalm De hiele ierde moat foar Jo bûge,

foar Jo sjonge en jo namme loovje.
Kom en sjoch Gods dieden, 
dy’t yn syn dwaan ûntsachlik is 
foar de minsken.
Folken, priizgje ús God,
lit lûd syn lof wjerklinke.
Dy’t ús libben de romte joech
en ús fuotten net wifkje liet.

(Psalm 66:4-5,8-9)
of: (berime) Ps. 66:1,2,3

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Heare, God, fan ivichheid oant ivichheid,
dy’t it ljocht fan jo wierheid skine litte
oer harren dy’t it paad bjuster binne,
dat se op ’e nij de wei fan ’e gerjochtichheid
fine meie,
wy bidde Jo:
jou genede oan allegearre dy’t Kristus tawijd binne,
dat se ferachtsje wat tsjin syn namme yngiet
en út binne op wat Him grut makket.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Jesaja 40:26-31
Graduale Ps. 111:1,5,6
Epistel 1 Petrus 2:11-20
Halleluja Halleluja. De heare hat syn folk ferlossing 

beskikt, syn ferbûn har foar ivich oplein; 
syn Namme is hillich en ûntsachlik. 
Halleluja.

Evangeelje Johannes 16:16-23a
Liet fan ’e snein Ges. 425: Wurd wekker, minskebern, en 

bliid
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Grutte en goede God,
bring ús by allegearre 
dy’t bliid binne
en lit ús mei-inoar
yn alle beskiedenens 
en alle frijmoedigens
de wei gean dêr’t jo hoeder ús op foargiet.

jier A

Gebed fan ’e snein
Jo, 
dy’t ús de tagong jouwe ta Josels,
yn Jezus, de Libbene, 
de goede Hoeder,
lear ús hjir 
te harkjen nei syn stim,
dat wy Jo kenne
en lit ús mei Him 
ta jo rêst yngean,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Profeten Nehemia 9:6-15
Antwurdpsalm Psalm 23
Brieven 1Petrus 2:19-25
Evangeelje Johannes 10:1-10

Eingebed
Jo, goede Hoeder,
dy’t sykje wat ferlern gien is,
wy tankje Jo foar de oerfloed fan libben,
dy’t Jo ús tasein hawwe yn Jezus, de Libbene.
Bring alle minsken gear om syn Wurd
dat se harkje nei syn stim,
en lit der sa frede komme op ierde,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.
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jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t ús sykje en fine
as wy op ’e doele binne,
sprek ta ús jo Wurd fan befrijing
yn Jezus, de Libbene, de goede Hoeder;
bring ús yn dizze oere gear
ta ien mienskip
dy’t libbet op ’e amme fan syn Geast,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Profeten Ezechiël 34:1-10
Antwurdpsalm Psalm 65
Brieven 1 Johannes 3:1-8
Evangeelje Johannes 10:11-16

Eingebed
Genedige God,
wy tankje Jo foar Him
dy’t syn libben jûn hat
foar it lok fan ús allegearre:
Jezus, de Libbene, de goede Hoeder;
lit syn Geast ús 
fan dei ta dei gearbringe 
ta de mienskip fan jo tsjerke,
dy’t befrijend ljocht skine lit
foar alle minsken op ierde,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.
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jier C

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t jo Wurd klinke litte
fan geslacht op geslacht
en jo hân net ôfkeare fan jo tsjinners:
meitsje ús fol mei jo Geast
dy’t frijheid en frede bringt
en lied ús yn de fuotprinten
fan Jezus, de Kristus,
de goede Hoeder,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Tora  Numeri 27:12-23
Antwurdpsalm Psalm 100
Twadde lêzing Iepenbiering 7:9-17
Evangeelje Johannes 10:22-30

Eingebed
Jo, dy’t ús roppe
om fleurich te libjen
foar jo antlit,
meitsje jo belofte wier,
dat allegearre
dy’t harkje nei de stim fan jo Soan
lok en libben fine sille;
meitsje ús ree en ris ús ta
foar it wurk fan frede en fermoedsoening,
dêr’t de goede Hoeder ús ta ropt,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.
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Fiifde snein fan Peaske  wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus  Cantate
Antifoan Halleluja! Sjong de heare in nij liet, want

Hy hat wûnders dien. Halleluja!
(Psalm 98:1)

Psalm Syn rjochterhân hat Him heil brocht,
syn hillige earm oerwinning.
De heare hat syn heil bekend makke,
oan ’e folken sjen litten hoe’t Er helpt.
Mei syn geunst en trou 
hat Er it hûs fan Israel betocht; 
alle ierdryks einen koenen 
it heil fan ús God sjen.
Lit de see brûzje mei wat deryn is,
de ierde mei wat derop wennet.
Lit de rivieren yn ’e hannen klappe,
de bergen mei-inoar jubelje, foar de 
heare,
want Hy komt om de ierde te fonnisjen.

(Psalm 98:1c-3,7-9)
of: (berime) Ps. 98

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear, God, himelske Heit, 
alle ingels oanbidde Jo.
Dêrom freegje wy:
Stjoer ús jo hillige Geast, dat Dy ús leart
om mei harren jo lof te ferkundigjen
en ús bystiet wannear’t wy mei alle hilligen yn koar
Jo de lof tasjonge.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Earste lêzing Iepenbiering 14:1-7 [8]
Graduale Ps. 118:5, 6
Epistel Jakobus 1:17-21
Halleluja Halleluja. De rjochterhân fan ’e heare 

ferheget, de rjochterhân fan ’e heare 
docht krêftige dieden. Halleluja!
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Evangeelje Johannes 16:5-15
Liet fan ’e snein Ges. 169: Kom, sjong de Hear mei siel en

sin

mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Heech te priizgjen God,
Jo hawwe ús, ferlerne minsken,
oannommen as jo dochters en soannen.
Sjoch aloan yn leafde nei ús om
en lit ús dy’t ‘amen’ sizze op jo segen,
ûnderfine wat de wiere frijheid is
en de rykdom dy’t net fergiet.

jier A

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t minsken útliede út ’e benearing
en rêde fan ’e dea,
lit jo Wurd wjerklinke
hjir yn ús fermidden;
jou ús dat wy Him werkenne meie
yn Wa’t de wiere wei nei it libben
foar ús opljochtet:
Jezus , de Libbene,
dy’t jout dat wy ferromme sykhelje kinne,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Tora  Deuteronomium 6:20-25
Antwurdpsalm Psalm 66:1-12
Brieven 1 Petrus 2:1-10
Evangeelje Johannes 14:1-14
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Eingebed
Jo, dy’t ús jo antlit sjen litte
yn Jezus, de Libbene,
jou ús allegearre
in fêst betrouwen yn Him
dy’t ús ien folk makket
en dy’t ús foargiet op ’e wei nei it libben;
dat wy der rjocht foar útkomme,
dat Jo minsken helpe wolle,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein
Om’t it better is by Jo te skûljen
as te fertrouwen op eigen krêft,
komme wy ta Jo, o God en bidde:
lit ús iepen stean foar jo Wurd
en jou dat it ús fol makket fan hillige Geast,
dy’t ús libben fruchtber makket
yn goedens sûnder ein,
om ’e wille fan Jezus, de Libbene,
dy’t yn ús fermidden is,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Tora  Deuteronomium 4:32-40
Antwurdpsalm Psalm 119:17-24
Brieven 1 Johannes 3:18-24
Evangeelje Johannes 15:1-8

Eingebed
Jo, dy’t grutter binne as ús hert
en ús by de namme kenne,
wy tankje Jo foar de wynstôk
dy’t Jo ûnder ús plante hawwe,
Jezus, de Libbene;
jou dat wy allegearre
mei Him ferbûn bliuwe
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en fruchten drage
fan leafde en gerjochtichheid,
dat de wrâld lokkich wurde mei,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

jier C

Gebed fan ’e snein
Jo, Ienige God,
dy’t Jo foargoed ûnder ús nei wenjen set hawwe
yn Jezus Kristus, de Libbene;
wy bidde Jo:
jou dat wy jo Wurd hearre,
Jo folslein leafhawwe
en leare, hoe’t wy foar jo antlit libje kinne,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Tora  Deuteronomium 6:1-9
Antwurdpsalm Psalm 145:1-12
Twadde lêzing Iepenbiering 19:1-9
Evangeelje Johannes 13:31-35

Eingebed
Jo, dy’t ûnder minsken wenje wolle,
wy tankje Jo foar de leafde 
dy’t wy kennen leare
yn Jezus, de Libbene;
lit Him de boarne wêze
fan alles wat wy sizze en dogge,
dat alle leed in ein nimt
en oarloch en kreauwerij it fjild romje
foar frede en gerjochtichheid
ûnder de minsken op ierde,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.
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Sechsde snein fan Peaske wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus   Rogate
Antifoan Kundigje it jubeljend oan, rop it oeral om,

lit it oan ’e einen fan ’e ierde ta klinke
en sis: ‘De heare hat syn folk ferlost.’
Halleluja!

(Jesaja 48:20b)
Psalm Jubelje foar God, do hiele ierde,

besjong de gloarje fan syn namme,
meitsje der in prachtige lofsang op.
Kom hjir, allegearre dy’t ûntsach ha foar 
God,
harkje, ik wol fertelle wat Hy foar my 
dien hat.
Amper hie ik de mûle opdien,
of ik moast Him al loovje.
God hat harke en acht jûn op myn gebed.
Heech te priizgjen is God,
dy’t myn gebed net ôfwiisd
en my syn geunst net ûntkeard hat.

(Psalm 66:1-2, 16-17, 19-20)
of: (berime) Ps. 66:1,6,7

Gebed fan ’e snein (Collecta)
O God, inkeld fan Jo komt alle goeds.
Ferhear ús bidden,
dat wy troch jo genede betinke 
wat de rjochte wei is
en dy ûnder jo lieding ek oan ’e ein ta geane.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Earste lêzing Iepenbiering 19:6-16
Graduale Ps. 107:10
Epistel Jakobus 1:22-27
Halleluja Halleluja. Dy’t oan ’e heare rôpen yn har

need, moatte de heare tankje foar syn 
geunst om ’e wûnders, oan minsken dien. 
Halleluja.

Evangeelje Johannes 16:23b-30
Liet fan ’e snein Ges. 48: Us Heit, heech op jo himeltroan
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Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
It is jo geskink, God,
dat wy op elke earste dei fan ’e wike
mei oertsjûging en tawijing
it heimnis fan Peaske fiere.
Bring ús der ta
om ek yn ús dwaan en litten
alle sân dagen
te tsjûgjen
fan wat wy mei-inoar fiere.

jier A

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t ús net ferlitte
en oan de hiele ierde 
sjen litte wolle
dat Jo minsken leafhawwe
yn Jezus, jo betrouber Wurd,
wy freegje Jo:
set ús hert iepen foar Him,
dy’t ús fêste grûn ûnder de fuotten jout
troch Wa’t wy leare yn leafde te libjen,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Profeten Jesaja 41:17-20
Antwurdpsalm Psalm 34:12-23
Brieven 1 Petrus 3:8-18
Evangeelje Johannes 16:16-24
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Eingebed:
Jo, dy’t fan minsken hâlde,
ferhear ús gebeden
en stjoer ús de Helper, 
de hillige Geast
dy’t ús liede sil
op ’e wei fan jo Soan
en ús bewarje sil yn leafde
dy’t fruchten draacht
fan frede en gerjochtichheid,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, ferburgen God,
Jo dy’t ús fan frjemden ta freonen meitsje,
troch it wurd fan Jezus,
Jo dy’t jo Soan út ’e dea
opwekke hawwe ta libben,
iepenje ús hert foar jo oanwêzichheid
en lit ús hjir de leafde kenne
dy’t minsken en folken
hope op ’e takomst jout,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Profeten Jesaja 45:15-19
Antwurdpsaln Psalm 33:12-22
Brieven 1 Johannes 4:7-21
Evangeelje Johannes 15:9-17

Eingebed
Jo, Boarne fan libben,
ferhear ús gebeden
om ’e wille fan ’e leafde
dy’t Jo ús tadrage;
meitsje ús yn wurd en died
boadskippers fan jo minskeleafde;
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en lit it wier wurde
dat rûnom dêr’t leafde en freonskip is,
Josels yn it fermidden binne,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

jier C

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t ûnder minsken wenje wolle:
lit ús jo Wurd bewarje
en sis ús yn dizze oere,
hoe’t wy fruchtdrage kinne
en yngeane ta jo frede
mei Him dy’t by Jo libbet
en ús mei Jo fertroud makket,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Profeten Joël 2:21-27
Antwurdpsalm Psalm 67
Twadde lêzing Iepenbiering 21:10-12,22-27
Evangeelje Johannes 14:23-29

Eingebed
Jo, dy’t jo ljocht opgean litte
oer alle minsken,
lit de ierde jo wenning wurde,
dêr’t de Geast fan Jezus
ús yn sprekken en dwaan oanstjoert
op gerjochtichheid en fermoedsoening;
jou dat wy fêsthâlde oan alles
dat Hy ús sein hat
dat wy mei alle minsken ús opjouwe
ta wiere frede,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen. 
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Fjirtichste Peaskedei (Himelfeart fan de Hear) wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus   Viri Galilaei
Antifoan Jimme Galileeërs, wêrom stean jimme dêr 

sa nei de himel te sjen? Op ’e selde wize 
as jimme Him nei de himel tagean sjoen 
hawwe, sil Er weromkomme. Halleluja!

(Hannelingen 1:11)
Psalm Folken allegearre, klap yn ’e hannen,

sjong God ta mei lûd gejubel.
Want de heare, de Heechste, is 
 ûntsachlik,
in grut kening is Hy oer de hiele ierde.
God is opfearn ûnder gejubel,
de heare ûnder lûd bazúnjen.
Sjong foar ús God, ja sjong,
sjong foar ús Kening, ja sjong.

(Psalm 47:2-3,6-7)
of: (berime) Ps. 47

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Jo, God, boppe alle machten,
jou ús, dy’t leauwe dat op ’e dei 
dy’t wy hjoed betinke
jo iennichstberne Soan nei de himel opfearn is, 
dat wy sels ek
yn ’e geast de himel as wenstee ha meie.
Troch deselde Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten 2 Keningen 2:1-15 [18]
Graduale Ps. 68:6
Epistel Hannelingen 1:1-11
Halleluja Halleluja God is opfearn ûnder gejubel,

de Heare ûnder lûd bazúnjen. Halleluja.
Evangeelje Markus 16:14-20
Liet fan ’e dei Ges. 228: Hjoed stiicht de Heilân ta syn 
troan
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Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Ivige God,
lit ús hert oerrinne fan lof en tank,
want mei’t jo Soan ferhege is,
wurde wy ek ferhege
en syn gloarje
is ús hope en ferwachting.
Wy binne mei Him ferbûn
as it lichem mei de holle.

jier A

Gebed fan ’e dei
Ferburgen God,
Jo litte it wurk fan jo hannen net los:
iepenje ús hert foar jo Wurd
en lit ús harkje nei alles
wat Jezus, jo Soan,
ús sein hat;
iepenje ús mûle
om jo trou bekend te meitsjen
oan alle minsken,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Profeten Daniël 7:9-10, 13-14
Antwurdpsalm Psalm 47 [93]
Brieven Efeziërs 4:1-13
Evangeelje Lukas 24:49-53

 of: Hannelingen 1:1-11
Markus 16: 19-20
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Eingebed
Hoeder fan minsken,
Jo litte ús net as wezen efter,
mar jouwe ús de belofte
fan jo hillige Geast;
stjoer Him nei ús ta,
dat de ierde goed wurdt,
in plak dêr’t minsken 
lokkich libje kinne
as bruorren en susters
dy’t by Jo bern oan hûs binne,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e dei en Eingebed as yn jier A

Profeten Ezechiël 1:3-5a, 26-28a
Antwurdpsalm Psalm 47 [93]
Brieven Efeziërs 4:1-13
Evangeelje Lukas 24:49-53

 of:  Hannelingen 1:1-11
Markus 16:19-20

jier C

Gebed fan ’e dei en Eingebed as yn jier A

Profeten 2 Keningen 1:1-15
Antwurdpsalm Psalm 47 [110]
Brieven Hebreeërs 9:24-28
Evangeelje Lukas 24:49-53

 of: Hannelingen 1:1-11
  Markus 16:19-20
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Sânde snein fan Peaske wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus  Exaudi
Antifoan Harkje, heare, hoe lûd ik rop.

Jo antlit, dat wol ik sykje, heare

Kear jo antlit net by my wei. Halleluja.
(Psalm 27:7a,8c,9a)

Psalm De heare is myn ljocht en myn heil,
fan wa soe ik bang wêze?
De heare is de stins fan myn libben,
fan wa soe ik ferheard wêze?
Wês sa goedgeunstich en jou my ant-
wurd.
Myn help hawwe Jo west,
ferstjit my net en ferlit my net,
o God dy’t my heil bringt.

(Psalm 27:1,7b,9b)
of: (berime) Ps. 27:1,4

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear, God boppe alle machten,
dy’t ús Hear Jezus Kristus,
de kening fan ’e hearlikheid
oant yn ’e himel ferhege hawwe as oerwinner,
wy bidde Jo:
lit ús net as wezen efter,
mar stjoer ús de Geast fan ’e wierheid,
dy’t jo Soan ús tasein hat.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Earste lêzing Iepenbiering 4:2-11
Graduale Ps. 47:3
Epistel 1 Petrus 4:7b-11
Halleluja Halleluja. God is kening wurden oer de

folken, God hat him set op syn hillige 
troan. Halleluja.

Evangeelje Johannes 15:26 - 16:4
Liet fan ‘e snein Ges. 232: Hear Jezus, Jo dy’t opfearn binne
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Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Wês by ús, God,
en harkje nei ús bidden.
Lit ús ûnderfine
dat Hy, dy’t wy net mear sjogge
en fan Wa’t wy leauwe
dat Hy troch Jo ferhearlike is,
Jezus, befrijer fan alle minsken,
by ús bliuwt en ús foargiet
op ús tocht nei de ein fan alle tiden,
sa’t Hysels ûnthjitten hat.

jier A

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t ús ljocht wêze wolle,
hâld Jo net ferside,
mar kom yn ús fermidden
as wy ta Jo bidde;
lit ús krêft helje
út jo wurden, dy’t fol belofte binne
en dy’t ús jo hearlikheid sjen litte
yn Jezus, jo Soan,
de wei nei frede,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Profeten Ezechiël 39:21-29
Antwurdpsalm Psalm 126
Brieven 1 Petrus 4:12-19
Evangeelje Johannes 17:1-13

Eingebed
Liedsman nei it libben,
jou blydskip oan alle minsken
troch jo Geast,
dy’t Jo ús stjoere wolle
om yn ús te wenjen;
lit it gjinien op dizze wrâld
ûntbrekke oan hope en ljocht,
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dat wy allegearre bliuwe
op ’e wei fan Jezus, de Libbene,
dy’t ús leafhat,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein
Barmhertige God,
Jo drage ús op wjukken fan in earnfûgel
en Jo wolle alle minsken bewarje
en ta ienheid bringe
yn ’e namme fan Jezus, de Libbene.
Wy bidde Jo:
sprek jo Wurd fan wierheid 
en hilligje ús, dat wy libje 
yn ’e frijheid fan jo bern
en de hiele wrâld 
jo hearlikheid sjen mei,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Tora  Exodus 19:1-11
Antwurdpsalm Psalm 68:1-14 [1]
Brieven 1 Johannes 5:9-15
Evangeelje Johannes 17:14-26

Eingebed
Jo, dy’t leafde binne,
lit ús diele yn jo blydskip
en bewarje ús foar de ferdieldens;
lit it kwea yn dizze wrâld plak romje
foar de goede krêft fan leafde
en lit ús yn oprjochtens omgean mei elkoar,
dat de wrâld leauwe mei
yn ’e namme fan Jezus, de Libbene,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.
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jier C

Gebed fan ‘e snein
Jo, begjin en ein 
fan al wat libbet,
Jo wolle ús de goede en rjochte wei
leare troch jo Wurd,
dat Jo sprutsen hawwe
troch profeten en apostels;
stel ús iepen foar jo betroubere tsjûge,
yn wa’t Josels ús nei-oan komme,
Jezus, de Libbene,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.

Profeten 1 Samuël 12:19b-24
Antwurdpsalm Psalm 31:1-9 [97]
Twadde lêzing Iepenbiering 22:12-21
Evangeelje Johannes 14:15-21

Eingebed
Jo,
dy’t de Ingel fan jo ferbûn
ta ús stjoerd hawwe
yn Jezus, ús broer,
ferhear ús gebeden
en meitsje ús minsken lykas Hy,
dy’t krêft fine yn jo Wurd
en betrouwe op jo Geast,
dy’t ús werskept ta jo bern
yn soarch en noed om elkoars lot,
yn dizze tiid fan freugde
en ús hiele libben.
Amen.
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Fyftichste Peaskedei (Pinkster) read

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus  Spiritus Domini
Antifoan De Geast fan de heare is oeral yn ’e wrâld,

Hy hâldt alles byinoar en ken elk lûd. 
Halleluja.                

 (Wysheid fan Salomo 1:7)
Psalm God komt oerein, 

de fijannen spatte útinoar,
syn haters geane foar Him op ’e flecht.
Heech te priizgjen is de Heare al den dei;
Hy draacht ús, de God dy’t rêdt. 

(Psalm 68:2,20)
of: (berime) Ps. 68:1,7

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear, God, Heit, dy’t op ’e dei fan hjoed 
de herten fan jo leauwigen
ûnderwiisd hawwe
troch de ferljochting fan de hillige Geast,
jou ús, dat wy troch syn wysheid
fersteane wat rjocht is
en dat wy troch syn treast en krêft
altyd bliid wêze meie.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Earste lêzing Iepenbiering 22:6-17 [Joël 2:21 - 3:5]
Graduale Ps. 68:9,12 [104:1,8]
Epistel Hannelingen 2:1-11
Halleluja Halleluja. As Jo jo libbensgeast stjoere,

dan wurde se skepen en sa fernije Jo it 
oerflak fan ’e ierde. Halleluja.

Evangeelje Johannes 14:23:31a
Liet fan ’e snein Ges. 239: Kom, Skepper Geast, ús hert benei
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Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
O God, op dizze dei
hawwe Jo yn it hert fan minsken
it ljocht fan jo Geast oanstutsen,
dat hja frij en mei fjoer
jo grutte dieden ferkundigje.
Meitsje ús hert ek fol fan de
waarmte fan dy Geast,
dat wy aloan út binne op
wat heilsum is en hiel makket
en ûnder alle omstannichheden
fertrouwe op jo geastkrêft
dy’t ús besielet en bemoediget.

jier A

Gebed fan ’e snein
Ivige God,
iepenje ús hert
foar jo hillige Geast,
ferljochtsje ús en meitsje ús ien;
kom en werskep de ierde,
fernij de minsken
troch de krêft fan jo leafde,
de taal dêr’t alle minsken Jo yn fersteane
troch jo Soan, Jezus Kristus,
op dizze dei fan alle dagen
en ús hiele libben.
Amen.

Profeten Ezechiël 11:17-20
Antwurdpsalm Psalm 104:25-35
Twadde lêzing Hannelingen 2:1-24
Evangeelje Johannes 14:23-29

Eingebed
God, 
Jo meitsje op dizze dei
in nij begjin mei ús wrâld;
Jo hawwe jo Geast útstjoerd
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dat al wat bestiet
wer rommer sykhelje soe;
wy tankje Jo
dat Jo fan minsken hâlde,
dat Jo jo frede yn ús hert
en hannen lizze.
Wy bidde Jo
dat wy de goede Geast fan jo Soan
bewarje meie yn ús fermidden
en yn goedens en leafde libje meie op ierde
oant Jo alles binne yn allegearre
yn ’e freugde fan jo hearlikheid,
dizze dei en oan ’e ein fan ús dagen ta.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein en Eingebed as yn jier A

Tora  Genesis 11:1-9
Antwurdpsalm Psalm 104:25-35
Twadde lêzing Hannelingen 2:1-24
Evangeelje Johannes 14:8-17

jier C

Gebed fan ’e snein en Eingebed as yn jier A

Profeten Joël 3: 1-5
Antwurdpslam Psalm 104: 25-35
Twadde lêzing Hannelingen 2:1-24
Evangeelje Johannes 20:19-23
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Twadde Pinksterdei read

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus
Antifoan Hy hat syn folk ite litten

fan ’e bêste weet
en it sêd jûn
mei hunich út ’e rots.

(Psalm 81:17)
Psalm Jubelje foar God, dy’t ús krêft is,

jûchje foar de God fan Jakob.
Set in psalm yn, lit de trommen hearre,
de kostlike lier en de harpe.

(Psalm 81:2-3)
of: (berime) Ps.81:1,9,13

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear, ús God,
dy’t oan jo apostels de hillige Geast jûn hawwe,
jou ús, jo folk, sa bidde wy,
wat wy Jo mei in oprjocht herte freegje,
dat hja dy’t Jo it leauwe jûn hawwe,
ek frede ha meie.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Jesaja 44:1-5
Graduale Ps. 19:1,3,4
Epistel Hannelingen 10:34a,42-48a
Halleluja Halleluja.  As Jo jo libbensgeast stjoere, 

dan wurde se skepen: sa fernije Jo it oerf-
lak fan ’e ierde. Halleluja.

Evangeelje Johannes 3:16-21
Liet fan ’e dei Ges. 239: Kom, Skepper Geast, ús hert benei
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mienskiplik lêsroaster

Yn it Mienskiplik Lêsroaster komt de Twadde Pink-
sterdei net foar. Yn neifolging fan it RK lectionarium 
(1969) wurdt de Fyftichste Peaskedei as de ôfsluting 
fan de Peasketiid besjoen.
Allyksa wurdt de snein Trinitatis as in op himsels 
steande snein sjoen, dy’t gjin ynfloed hat op ’e wike 
dêr’t er de earste dei fan is.

Foar de wike dy’t begjint mei de Pinksterdei 
jilde de gegevens fan ’e snein fan Epifany, dêr’t dy 
rige ûnderbrutsen waard om ’e wille fan ’e Fjirtich-
dagetiid. Foar de wike dy’t begjint mei snein 
Trinitatis jilde de gegevens fan de snein dy’t dêr 
nei Epifany op folget.

Mei’t de earste snein fan ’e simmer bûn is oan in 
fêste wike (19 juny as earst mooglike en 25 juny 
as lêste datum) sille meastal net alle ‘oerbleaune’ 
‘sneinen fan Epifany’ – dy’t no as ‘nei Trinitatis’ of 
‘nei Pinkster’ teld wurde – oan ’e oarder komme. Ut 
de liturgyske kalinder (side 1251-1260) kin ôf laat 
wurde hokfoar sneinen Trinitatis fan it Mienskiplik 
Lêsroaster yn de ûnderskate jierren yn it tiidrek oan 
de simmer ta oan ’e oarder komme; slaan dêrby acht 
op de telling fan sneinen ‘troch it jier hinne’. Sjoch 
ek de jiertallen boppe de gegevens fan dy sneinen.
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