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I – Gebeden fóár de earetsjinst
Persoanlike tarieding thús of yn tsjerke

1 Jo, dy’t God binne,
boarne fan myn libben,  –
dit is de dei, dy’t Jo makke hawwe
as in ljocht foar alle dagen.
Lit my opgean nei jo hûs
en meitsje my ien
mei elkenien dy’t jo namme besjongt
en Jo tsjinje wol,
ta jo eare
en ta heil fan dizze wrâld.
Om ’e wille fan jo Soan,
de Opstiene,
Jezus Kristus.
Amen.

2 Almachtige God en Heit,
help my om stil te wêzen
yn jo bywêzichheid,
dat ik witte mei
dat Jo myn God binne
en ik Jo tsjinje mei.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

3 God dy’t fan minsken hâldt,
by Jo bin ik burgen
mei myn hiele siel.

Jo binne myn ljocht
en myn heil
foar Jo lis ik myn hert iepen.

Kom mei jo Geast yn my,
en meitsje my ien
mei jo hiele tsjerke,

dat hja jo heimenis
mei in leauwich hert fiert
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en Jo altyd yn leafde tsjinnet.
Amen.

4 Stjoer my, goede God,
jo ljocht en jo trou,
dat dy my liede meie
nei jo hillige berch,
nei jo wente,
dat ik by jo alter komme mei,
o God, dy’t my bliid makket.
Amen. 

5 Goede God,
lit my yn ’e moarntiid
jo goedgeunstigens hearre,
want ik fertrou op Jo.
Doch my, Heare, jo wegen te witten,
lear my jo paden,
want nei Jo, Heare, giet myn langst út.
Amen.

6 Libbene God,
segene is dizze dei
troch Jo.
By Jo mei ik 
ta mysels komme
en dêr wol ik Jo 
aloan foar priizgje.
Dêrom gean ik hjoed 
ta jo hûs yn –
iepenje myn hert foar jo Wurd.
Lit my by Jo skûlje.
Amen.

7 Heit yn ’e himel,
wy tankje Jo
foar dizze bysûndere dei,
de dei fan jo ljocht,
de dei fan jo Soan.

Wy tankje Jo
dat wy byinoar komme meie
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yn jo hûs
mei alle minsken
dy’t Jo leafhawwe,
hjir oan tafel
en aanst yn tsjerke.

Jou dat jo ljocht
yn ús libben skynt,
hjoed en alle dagen.
Amen.

8 Goede God, 
wy tankje Jo
foar elke dei 
dy’t wy fan Jo krije.
Hjoed is it snein,
in aparte dei,
de earste de bêste 
fan ’e wike.
Aanst geane wy nei tsjerke.
Wy sjonge mei-inoar
en harkje nei de ferhalen oer Jo.
(Wy krije brea en wyn.)
Tank foar dizze dei.
Help ús dat wy der mei-inoar
noed foar steane.
Amen.

Persoanlike	gebeden	foar	de	dûmny

9 Hear, myn God,
Jo hawwe my yn jo tsjerke hoeder en learaar makke.
Jo witte dat ik dat grutte en swiere amt
mar amper oan kin;
sûnder jo lieding en jo help
hie ik alles al lang bedoarn.
Dêrom rop ik Jo oan.
Ik wol my mei hert en mûle
oan jo tsjinst wije
om jo gemeente te learen.
Mar sels wol ik ek hieltyd wer leare

764 Snein,	feest-	en	tinkdagen



mei jo Wurd om te gean en deroer nei te tinken.
Brûk my as jo ynstrumint
mar, God, lit my dan net allinne stean,
want as it allinne fan my komme moast
soe ik der neat fan terjochte bringe. 
Amen.

10 Hear God, trouwe Heit yn ’e himel,
ik haw it net fertsjinne dat ik 
yn dit amt en dizze tsjinst dy’t my tabetroud binne,
jo eare ferkundigje
en jo gemeente hoedzje en noedzje mei.
Mar Jo ha my oansteld
as hoeder en learaar fan it Wurd
en om’t it folk 
ek ferlet hat fan de lear en it ûnderrjocht,
bid ik Jo:
wês myn helper
en lit jo hillige ingel by my wêze.
As Jo my brûke kinne 
om wat te dwaan ta jo eare
en net ta eigen rom of minske-eare,
jou my dan, 
inkeld út genede en barmhertigens,
it goede ferstean fan jo Wurd,
en wat noch mear is,
dat ik dêr ek nei dwaan mei.
O Jezus Kristus,
Soan fan ’e libbene God,
Hoeder en Noeder fan ús libben,
stjoer jo hillige Geast,
dat dy my ta stipe is
by it folbringen fan myn wurk troch jo godlike krêft.
Amen.
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II – Konsistoarjegebeden

11 Hear, ús God, 
Jo tankje wy
dat Jo ús op dizze dei (feestdei)
nei jo hûs roppen hawwe.
As jo gemeente
binne wy byinoar kommen
– de iene mei blydskip,
de oare mei fertriet –
om nei jo stim te harkjen.
Lis alle oare stimmen yn ús it swijen op
en lit jo wurd allinne sprekke.
Jou har/him dy’t ús foargiet
dêrta jo hillige Geast, dy’t herten en mûlen iepenbrekt,
dat wy ien binne mei jo hiele tsjerke,
ta eare fan jo namme
en ta opbou fan ’e gemeente
fan Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

12 Jo, Ivige,
oarsprong, doel en sin fan ús bestean,
wol by ús wêze yn dizze oere.
Lit ús sjongen en ús bidden,
ta jo eare wêze.
Stel ús iepen foar jo befrijende dieden
en besielje harren dy’t ús foargean
mei jo gedachten, wurden en wurken,
troch jo hillige Geast.
Amen.

13 Wês by ús allegearre,
Hear, ús God –
blaas jo Geast yn ús.

Sprek jo Wurd,
dat jo gemeente harket.

Lit ús leauwe opboud wurde
troch de leafde 
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dy’t Jo ferkundigje
mei hert en mûle en hannen
fan jo tsjinners.

Harkje nei ús gebed,
om Jezus’ wil,
Amen.

14 Mei jo hiele tsjerke,
yn ’e himel en op ierde,
ha Jo ús hjir byinoar brocht,
Hear, ús God.
Ferbyn ús mei harren dy’t kommen binne
en mei harren dy’t behindere binne.
Skink jo genede oan harren
dy’t ús hjoed foargeane
yn it betsjinjen fan jo Wurd,
yn lofsang en gebed.
Lit jo Geast klinke troch har mûlen,
dat wy bliid sjonge meie
om’t Jo by ús binne.
Dat bidde wy 
troch jo Soan,
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

15 Heare, God,
ús Heit yn Jezus Kristus,
wy tankje Jo dat Jo it binne
dy’t ús oantrunet ta libjen mei elkoar.
Wy bidde Jo:
wês mei jo Geast yn ús fermidden
en jou oan jo tsjinners
it leauwe en de moed
om jo wurd klinke te litten,
dat it wjerlûd fine mei 
yn ús hert.
Help ús dat wy it bidden net ferleare
en tsjinstber binne yn jo Keninkryk.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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16 Goede God,
mei alle minsken, 
lyts en grut,
binne wy hjir byinoar kommen
om jo feestdei te fieren.
Kom mei jo leafde yn ús fermidden.
Help harren dy’t ús hjoed foargeane
en by de hân krije
(predikant,	oargelist,	lieding	bernetsjerke,	en	oaren).
Jou ús hjoed in goede tsjinst;
jou ús jo segen.
Amen.

17 God dy’t fan minsken hâldt,
wy tankje Jo.
De libbenskrêft fan jo Wurd
hat ús byinoar roppen 
yn jo hûs.
Sterkje de minsken dy’t hjir 
oer Jo fertelle,
en wês ek mei harren dy’t hjoed 
net komme koenen.
Harkje nei ús lofliet, Hear –
dat it himelheech 
opklinke mei.
Amen.

18 (mei	kantorij	–	de	antyfoan	kin	responsoriaal	songen	of	sprutsen	
wurde)

Jo geunstbewizen, Heare,
wol ik ivich fan sjonge,
en jo trou bekend meitsje
alle geslachten troch.

God fan ús libben,
wy bidde Jo 
dat wy ús freugde deroan belibje meie,
as wy aanst yn ’e tsjinst it geheim 
fan jo krêft fiere
en de oerwinning fan jo genede,
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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of:

Genedige God,
it past ús jo lof te sjongen.
Yn ’e himel en op ierde
wurdt jo namme priizge.
Nim it offer fan ús liet oan
en meitsje ús fol mei jo Geast,
dat ús hert fan jo genede sjongt
ta eare fan jo Namme,
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Jo geunstbewizen, Heare,
wol ik ivich fan sjonge,
en jo trou bekend meitsje
alle geslachten troch.

19 Yn	slimme	tiden	foar	de	dûmny	en/of	de	gemeente

Hear, ús God, 
Jo tankje wy 
dat Jo ús op dizze dei
nei jo hûs roppen hawwe.
Sa’t wy wend binne, roppe wy Jo oan:
Jo binne ús taflecht fan geslacht op geslacht.
Jo kenne de noeden fan ’e minsken:
...
Wy bidde yn it bysûnder foar ús dûmny:
trouwe God, sy/hy is yn jo hân,
wês by har/him,
bewarje har/him en lied har/him,
treast en bemoedigje har/him
en jou dat har/syn wurk yn ús fermidden
benammen harsels/himsels ta segen wêze mei,
dat wy allegearre, mei har/him,
oeral en altyd
Jo loovje, tankje en tsjinje meie
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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By	it	oanstekken	fan	’e	kearsen,	en	om	Peaske	hinne

20 Wy bidde Jo, God,
om it ljocht fan Peaske,
om it ljocht en it fjoer
dat Jezus yn ús fermidden
oanstutsen hat.
Wy bidde om ljocht
foar de wide wrâld
en foar it plak dêr’t wy wenje.
Ja, wy bidde om ljocht,
it ljocht fan Kristus.
Jou dat Hy opstiet yn in elk fan ús
en yn de wrâld fan ús mei-inoar.
Amen.

21 Jezus Kristus is it ljocht fan God,
heech te priizgjen is syn namme.
Jezus Kristus is it ljocht fan God,
heech te priizgjen is syn namme.
Syn wurd is libben, in lampe foar de foet,
Hy giet foarop, myn ljocht by nacht en by dei.
Jezus Kristus is it ljocht fan God,
heech te priizgjen is syn namme.
Hy is it ljocht fan ’e wrâld foar alle minsken,
it tsjuster sil ferdwine út ús hert.
Jezus Kristus is it ljocht fan God,
heech te priizgjen is syn namme.
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III – Gebeden fan neierkommen

22 Hear, ús God,
wat binne wy sûnder Jo?
Us geast hat ferlet fan jo ljocht,
ús wil fan jo krêft,
ús siel fan jo frede.
Nim ús libben yn jo hân
en reinigje ús fan ûngerjochtichheid.
...	gebedsstilte	...
Fernij ús neffens it byld fan Jezus Kristus,
dat wy wier-wier jo bern wêze meie
en Jo leafhawwe en tsjinje
mei al ús krêften. 
Amen.

23 O God, sjoch nei ús om
en lit ús wer libje mei hert en siel.
Lit ús, Hear, jo leafde sjen
en jou ús jo heil!
O Hear! Hear ús gebed
en lit ús roppen ta Jo komme:
...	de	âlderling	bidt	no	in	skuldbelidenis	...
Hilligje myn hert, o Hear,
dat ik bern-oan-hûs wêze mei
yn jo geheimen en yn jo hillichdom,
troch Him dy’t ús Master is:
Jezus Messias.
Amen.

24 Hear, 
om’t Jo wolle en gebiede
dat wy bidde 
en ta Jo komme sille,
wolle wy komme
en genôch meinimme om te bidden:
krekt wat ús it meast behinderet
en fan Jo ôfhâldt –
ús sûnden, dy’t ús as in stien op it hert lizze.
...	gebedsstilte	....
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Nim se wei
en ferjou se ús.
Amen.

25 Barmhertige God,
Jo dy’t omsjogge nei jo folk
en sykje wat ferlern gien is,
Jo dy’t befrije 
wa’t yn tsjusternis fêstsit,
wy komme ta Jo.
Sjoch ús oan sa’t wy binne:
fol fan ússels,
mei de lêst fan it ferline 
op ’e rêch:
...	gebedsstilte	...
Ferjou ús, Hear,
meitsje ús minsken fan Jo,
fol fan genede.
Lit ús iepenstean foar Jo
en foar elkoar 
en nei jo takomst ta.
Amen.

26 Almachtige en barmhertige God,
foar Jo lizze alle herten iepen,
alle ferlangsten binne Jo bekend
en gjin geheim is foar Jo ferburgen.
...	gebedsstilte	...
Suverje de oerlizzings fan ús hert
troch de ynjouwing fan jo hillige Geast,
dat wy Jo fan herten leafhawwe
en jo hillige namme grut meitsje.
Amen.

27 Net om te oardieljen
binne Jo kommen, God,
mar om te sykjen wat ferlern is,
om te befrijen 
dy’t yn skuld en freze fertize sitte
om ús te rêden 
as it hert ús oanklaget.
Nim ús sa’t wy hjir binne
mei dat hiele sûndige ferline fan ’e wrâld.
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...	gebedsstilte	...
Jo binne ommers grutter as ús hert,
grutter as alle skuld.
Jo binne de Skepper fan in nije takomst,
in God fan leafde oant yn ivichheid.
Amen.

28 Foar Jo belide wy, almachtige God,
foar jo hiele tsjerke en foar elkoar,
dat wy sûndige hawwe
yn wat wy tochten, seinen en dienen.
...	gebedsstilte	...
Untfermje Jo oer ús,
ferjou ús de sûnden
en lied ús ta it ivige libben.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

29 Lit ús ús skuld belide
yn betrouwen op Gods barmhertichheid.

Foar Jo belide wy,
almachtige God,
foar jo hiele tsjerke 
en foar elkoar,
dat wy sûndige hawwe
yn wat wy tochten, seinen en dienen,
yn it kweade dat wy dien hawwe
en yn it goede dat wy neilitten hawwe.
...	gebedsstilte	...
Untfermje Jo oer ús,
ferjou ús de sûnden
en jou dat wy Jo tsjinje meie.
Fernij dêrta ús libben

 troch Kristus, ús Hear.

Mei de almachtige en barmhertige God 
ús genedich wêze,
ús de sûnden ferjaan
en ús liede ta it ivige libben.
Amen.
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30 Foar de almachtige God beliid ik,
en foar jimme, myn bruorren en susters,
dat ik mis west ha,
dat ik tekoartsketten bin.
Allegearre dy’t ik hoe-dan-ek op it sear kommen bin
en allegearre dy’t wat tsjin my hawwe,
freegje ik om ferjouwing.
Hear, ús God, wês my genedich.

Mei de almachtige en barmhertige God
Him oer jo ûntfermje.
Mei Hy jo de sûnden ferjaan
en jo liede ta it ivige libben.
Amen.

Foar de almachtige God beliid ik,
en foar allegearre dy’t hjir binne,
dat ik mis west ha,
dat ik tekoartsketten bin.
Allegearre dy’t ik hoe-dan-ek op it sear kommen 
bin
en allegearre dy’t wat tsjin my hawwe,
freegje ik om ferjouwing.
Hear, ús God, wês my genedich.

Mei de almachtige en barmhertige God
Him oer jo ûntfermje.
Mei Hy jo de sûnden ferjaan
en jo liede ta it ivige libben.
Amen.

31 Hear, ús God,
ferjou ús alles wat wy misdien hawwe
en lit ús wer yn frede libje.
Amen.

32 God, ús Heit,
no’t wy hjir gearkommen binne
by Jo en by elkoar,
moatte wy Jo sizze
dat wy bytiden fier fuort binne,
Fier fan Jo en fier fan elkoar.
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...	gebedsstilte	...
Wy freegje Jo:
Krij ús by de hân 
en help ús,
dat wy mei-inoar fierder geane 
op jo wei.
Amen.

33 Trouwe God,
ferjou ús,
dat wy jo ljocht net sjoen hawwe
en Jo net achtslein hawwe.
...	gebedsstilte	...
Wy freegje Jo:
Sjoch ús wer oan
en helje ús út it tsjuster wei.
Kom út jo fiere fierte
nei ús ta, Hear.
Jou ús in nije takomst.
Amen.

34 Goede God,
Jo hawwe ús frege
om by Jo te kommen.
Jo kenne ús
en witte dat der ek dingen binne
dy’t wy oan gjinien fertelle doare,
om’t wy ús dêrfoar skamje.
Yn stilte sizze wy se tsjin Jo:
...	gebedsstilte	...
Help ús, God,
hear ús bidden
en meitsje mei ús 
in nij begjin.
Amen.

35 Hjir binne wy, God,
jo bern.
Bytiden fiele wy ús ferlern
yn dizze grutte wrâld,
bytiden binne wy elkoar ek kwyt.
Bring ús dan wer byinoar,
beskermje ús troch jo leafde.
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Amen.
36 Leave God,

mei eagen fol langst
sjogge wy nei Jo út.
Harkje hoe’t wy stil binne
om nei jo stim te harkjen.
Kom en lit ús witte,
dat wy jo bern binne,
hjoed en moarn 
en altyd.
Amen.

37 Ivige, ús God,
nooit hawwe wy jo wêzen sjoen, –
sjoch ús hjir stean.
Wy hawwe inkeld fan Jo heard, –
hear Jo ús oan.
Jo namme is dat Jo minsken helpe, – 
wês dan ús help, 
en dat Jo alles makke hawwe; – 
meitsje alles nij,
dat Jo ús by de namme kenne,  –
lit ús Jo kenne.
Jo wurde Libbensboarne neamd, –
lit ús wer libje.
Jo hawwe sein: Ik bin der by, –
wol by ús wêze!

Liturgyske	sangen	13

38 Us Helper is de heare,
dy’t himel en ierde makke hat.
Hear ús oan, ivige God,
harkje nei ús bidden!
Jo, dy’t ús herten kenne,
Jo, dy’t ús djipten peilje,
bliuw ús net ferburgen!
Wy koenen Jo net, 
wy sochten ússels.
Jo, Hear, ferjou ús!
Lit ús wer libje
en meitsje ús wer nij.
Jou ús jo genede!
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Bring ús yn ’t lyk
mei Jo en mei elkoar.
Seingje ús mei frede
en lit it ljocht fan jo antlit skine.
Amen.

Liturgyske	sangen	12
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IV – Kyrie-gebeden

39 Hear, dy’t ús taflecht binne,
om ’e wille fan ....:
ûntfermje Jo oer ús!
Hear, ûntfermje Jo oer ús.

Kristus, dy’t de dea teneate dien hawwe,
om ’e wille fan ....:
ûntfermje Jo oer ús!
Kristus, ûntfermje Jo oer ús.

Hear, dy’t yn jo goedens ús de wei wize,
om ’e wille fan ....:
ûntfermje Jo oer ús!
Hear, ûntfermje Jo oer ús.

40 Hear, dy’t ús jo leafde iepenbier makke hawwe,
fanwegen ....
roppe wy ta Jo:
ûntfermje Jo!
Hear, ûntfermje Jo!

Kristus, sinne fan ’e gerjochtichheid,
fanwegen ....
roppe wy ta Jo:
ûntfermje Jo!
Kristus, ûntfermje Jo!

Hear, dy’t jo hillige Geast jûn hawwe,
fanwegen ....
roppe wy ta Jo:
ûntfermje Jo!
Hear, ûntfermje Jo!

41 Lit ús de heare om ûntferming oanroppe
foar de need fan ’e wrâld (....)
en syn Namme priizgje,
want syn barmhertigens is de ein fan wei!
...	stilte	...
(of:	koarte	yntinsje: om ’e wille fan .... roppe wy ta Jo:)
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Hear, ûntfermje Jo.
Kristus, ûntfermje Jo.
Hear, ûntfermje Jo.

Eare oan God yn ’e heechste himel   (of:	Grut Gloria)
en frede op ierde
no’t God yn minsken wolbehagen hat.

42 Lit ús de Hear oanroppe
foar syn hiele wrâld: ....

Om ’e wille fan jo minsken, Hear,
bern fan ien Heit,
susters en bruorren út ien hûs,
dy’t inoar nei it libben steane,
roppe wy ta Jo:
Kyrie, eleison!

Om ’e wille fan jo minsken, Hear,
dy’t de moed oerjûn hawwe,
dy’t tinke dat se mislearre binne
en dôf wurden binne 
foar elk wurd fan leafde,
roppe wy ta Jo:
Christe, eleison!

Om ’e wille fan jo minsken, Hear,
dy’t frede sykje,
dy’t langst hawwe nei in libben 
mei Jo, mei elkoar,
roppe wy ta Jo:
Kyrie, eleison!

43 Wy roppe ta God
dy’t omsjocht nei ús wrâld ....

Om minsken, fernedere
en ta weismiten keard,
om slachtoffers yn it spul
fan machten en masters:
Hear, ûntfermje Jo!
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Om minsken dy’t net foar fol oansjoen wurde
yn har messiaanske langst nei frede,
net heard yn har protest:
Kristus, ûntfermje Jo!

En om al dy earmelytse lju,
by nimmen yn tel,
dy’t hoopje op Jo, o God,
dy’t de dream bewarje 
fan jo keninkryk:
Hear, ûntfermje Jo!

Sa priizgje wy jo Namme,
Hear, ús God,
want wy witte:
jo barmhertigens is de ein fan wei!

Eare oan God yn ’e heechste himel   (of: Grut Gloria)
en frede op ierde
no’t God yn minsken wolbehagen hat.

44 Om alle pine en smert,
jou acht op ús gebed:
Hear, ferjit ús net!
Hear, ferjit ús net!

Om hertsear op ús wei,
Jo sjogge ’t dei oan dei:
Hear, bliuw Jo ús nei!
Hear, bliuw Jo ús nei!

Om alle need en kwea,
foar lyts en grut ús bea:
Hear, ferdriuw de dea.
Hear, ferdriuw de dea. 

Liturgyske	sangen	22
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45 Sjoch de wrâld yn al syn noeden,
muoite, pine en iensumheid.
Lit it komme foar jo eagen,
eagen fol barmhertichheid.

Hear se roppen, bange minsken,
want se sjogge ’t ljocht net mear.
Hear har stim ek yn ’e himel,
och, ûntfermje Jo, o Hear.

Hear ús roppen, dizze moarntyd,
lyts en grut yn dizze wrâld.
Draach ús, Heit, yn jo ûntferming,
Jo, ús hoop en ús behâld.

46 Wy bidde Jo, Hear,
om ûntferming
foar de wrâld dêr’t wy yn libje.
Bytiden begripe wy dêr neat mear fan.

Der binne safolle minsken bang,
om’t it oarloch is by har.
Wy bidde Jo:
Hear, ûntfermje Jo. 

Grutte minsken 
en lytse bern
ha honger.
Wy bidde Jo:
Kristus, ûntfermje Jo. 

Rûnom wurde bern 
narre en pleage.
Wy bidde Jo:
Hear, ûntfermje Jo.
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V – Gebeden om ferljochting mei de hillige Geast

47 Hear, Jo, dy’t mei minsken begien binne,
lit yn ús herten strielje
it ûnfergonklik ljocht 
fan jo godlike kennisse.
Iepenje de eagen fan ús ferstân,
dat wy jo bliid boadskip begripe.
Lit ús earbied hawwe
foar jo heilsume geboaden,
dat wy net tajouwe oan sûndige langsten,
mar wannelje yn it ljocht fan jo hillige Geast
en jo wil dogge yn al ús dwaan en litten.
Want Jo binne it ljocht 
fan ús siel en lichem,
Kristus, ús Hear.
Dêrom priizgje wy Jo
mei de Heit-yn-ivichheid
en mei de folslein goede en libbenmeitsjende Geast,
no en altyd en fan ivichheid oant ivichheid.
Amen.

48 Goede God,
Jo, dy’t hjoed ek wer
de herten fan ’e leauwigen
troch de ferljochting fan de hillige Geast
ûnderwize wolle,
wy bidde Jo:
jou dat wy ek troch jo Geast
de wiere wysheid ha meie
en dat syn treast
ús jimmeroan bliid makket.
Troch jo Soan, Jezus Kristus, ús Hear,
dy’t mei Jo en de Geast
libbet en regearret yn ivichheid.
Amen.

49 God,
Jo dy’t ús op dizze dei byinoar bringe 
om nei jo Wurd te harkjen
en Jo mei hert en mûle te oanbidden,
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wy bidde Jo:
kom mei jo Geast yn ús fermidden
en segenje allegearre dy’t Jo ferwachtsje;
meitsje ús frijmoedich
om Jo en ús neiste
mei in optein hert te tsjinjen.
Sa bidde wy Jo
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

50 Hear, ús God,
wy tankje Jo
dat Jo ús byinoar brocht hawwe
yn jo bywêzigens
om ús jo leafde te iepenbierjen
en ús te ûnderwizen oangeande jo wil.
Lis alle oare lûden yn ús it swijen op,
dat wy inkeld jo wurd hearre.
Iepenje troch jo hillige Geast
ús ferstân en ús hert
foar jo wierheid.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

51 Goede God,
wy bidde Jo:
stjoer jo ljocht en jo wierheid
en ferljochtsje de eagen fan ús ferstân
om jo hillich heimnis te ferstean.
Jou dat wy dat sa hearre,
dat wy net allinne harkers
mar ek dieders fan jo wurd binne
en dat wy frucht drage meie
dy’t it keninkryk fan ’e himel weardich binne.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

52 Heech te priizgjen binne Jo,
dy’t de libbensbeam 
yn ús fermidden plante hawwe,
jo Tora, tabetroud 
oan jo folk Israel
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as in paadwizer foar ûnderweis.
Heech te priizgjen binne Jo
dy’t Jezus foargean litten hawwe
op ’e wei nei it libben
dat wy diel krigen hawwe
oan jo libbenswurden.
Hilligje jo wurd yn ús fermidden
en byn it ús op it hert.
Heech te priizgjen binne Jo,
no en jimmeroan.
Amen.

53 Goede God,
jo wurd klonk
profeten en apostels
ienris as muzyk yn ’e earen.
Jou dat jo stim ek hjoed 
wjerklank fine mei 
yn ús.
Dan sjonge wy
fan jo keninkryk dat komt
foar alle minsken,
no en yn alle ivichheid.
Amen.

54 God, ús Heit,
wy leauwe
dat Jo by ús binne,
dat Jo ús hearre.
Dêrom bidde wy:
lit ús by Jo wêze
en Jo hearre.
Fertel ús it geheim
fan jo leafde
foar alle minsken.
Help ús
dat wy it bliid fierder fertelle,
hjoed en moarn
en aloan wer
sa’t Jezus dat ek dien hat,
jo Soan, ús Hear.
Amen.
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55 Ferburgen God,
wy libje mei it each op Jo,
ús hert sjocht út
nei jo bywêzichheid.
Harkje dêrom nei ús bidden.
Kom mei it ljocht fan jo Geast
yn ús fermidden.
Jo waarme leafde
sil ús opfleurje.
Wy tankje en priizgje Jo
dat Jo ús libben
ta syn doel bringe.
Troch Jezus, Kristus, ús Hear.
Amen.
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VI – Tankbeaen
(nei de ferkundiging, útrinnend op de foarbea)

56 God fan wysheid en leafde,
oarsprong en skinker fan alle goede dingen,
wy tankje Jo foar al jo segeningen
en foar jo oanhâldende soarch
foar jo hiele skepping.

Wy loovje Jo om it geskink fan ús libben,
om jo hân op ús, dy’t ús liedt,
om jo leafde yn ús, dy’t ús draacht,
om de beskerming, dy’t Jo om ús hinne lizze.

Wy tankje Jo foar ús freonen
en ús deistich wurk,
foar alle blide foarútsichten
en kostbere oantinkens,
foar de freugden dy’t ús opfleurje
en foar de besikingen dy’t ús leare 
om op Jo te fertrouwen.

Wy priizgje Jo benammen om Jezus Kristus, 
jo Soan, ús Hear,
om de libbene bywêzichheid fan jo Geast,
om jo tsjerke, it lichem fan Kristus,
om de betsjinning fan Wurd en Sakramint
en om alle tekens fan jo genede.

Yn ús swakkens binne Jo ús krêft,
yn ús tsjusternis ljocht,
yn ús fertriet treast en frede,
fan ivichheid oant ivichheid binne Jo ús God:
Heit, Soan en hillige Geast.
Amen.

57 (basearre	op	Jona	1	en	Mattéus	14:22-33)
Hear, ús God,
Jo tankje wy
om Jezus Kristus, jo Soan,
yn wa’t Jo ús de rêdende hân tastekke.
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As wy bang binne,
as wy flechtsje,
as wy belies jaan moatte –
Jo binne der.

Dêrom bidde wy Jo:
jou jo tsjerke de moed fan Jona
om skuld te bekennen
as se foar har ropping weirint,
as fanwegen har ûnoprjochtens
de wrâld better út is sûnder har.
Fernij jo tsjerke, o God,
en jou har it leauwen
en it hearrich-wêzen fan Petrus
om jo Soan te folgjen.
Sa bidde wy mei-inoar:
Hear, ûntfermje Jo.

(folgje	eventueel	oare	yntinsjes)

58 (op	snein	Trinitatis)
Jo tankje wy, Hear ús God,
dat Jo by ús wêze wolle
as de Heit, dy’t nei ús omsjocht
en him fol leafde ûntfermet,
as de Soan, ús âldste broer,
dy’t yn ús wrâld deltein is
en alle tsjuster oerwûn hat,
en as de hillige Geast,
dy’t ús fernimme lit dat Jo der binne,
ús besielet en teplak set
en de wei nei it libben wiist.

Wy bidde Jo, Hear, 
om leauwen
en fertrouwen yn jo takomst,
om dimmenens,
om in antenne foar de 
wurking fan jo Geast.
Lit der romte wêze,
omtinken en leafde 
yn dizze gemeente
fan jong en âld,
foar elk dy’t op ús wei komt.
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Lit yn alles wat wy dogge en sizze
jo leafde útkomme
en lit ús genede fine yn inoars eagen.
Trúnje ús oan om Jo altyd te tsjinjen
en hâld ús byinoar as jo gemeente,
as it lichem fan jo Soan.
Sa bidde wy mei-inoar:
Hear, ûntfermje Jo.

(folgje	eventueel	oare	yntinsjes)

59 Almachtige God en Heit,
Skepper fan himel en ierde,
wy tankje Jo út ’e grûn fan ús hert,
dat Jo ús en ús bern skepen ha
en oant op dizze dei sparre hawwe.
Wy priizgje jo namme
om al de jeften fan jo leafde,
om jo beskerming 
en jo ivige trou.
Wy tankje Jo benammen foar ...
Troch Jezus Kristus ús Hear.
Amen.

(De	foarbea	kin	sa	ynlaat	wurde:)
Himelske Heit, it is jo wil
dat wy bidde foar alle minsken.
Dêrom komme wy ta Jo
om ús gebeden en smekingen
oan Jo op te dragen ...

60 Heit yn ’e himel,
Jo ha ús safolle te sizzen 
oer jo leafde,
oer hoe’t wy mei-inoar omgeane.
Jo sitte ek yn noed
as it ferkeard mei ús giet.
Wy tankje Jo dêrfoar 
en wy bidde:
lit ús aloan better jo stim ferstean
en help ús te fertrouwen
dat alles goed komt.
(Sa bidde wy Jo foar ...)
Amen.
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VII – Foarbeaen

61 Wy bidde Jo, almachtige Heit,
wês ús helper en ús beskermer,
rêd de ferdrukten,
ûntfermje jo oer de earmelytsen,
help oerein dy’t fallen binne,
toan Jo sels oan harren dy’t yn noed sitte,
meitsje siken better,
bring werom dy’t fan jo keppel ôfdwaald binne,
jou iten oan harren dy’t honger ha,
frijheid oan wa’t opsletten sitte,
fersterkje swakken,
treast harren dy’t de moedfearren hingje litte,
en jou dat alle folken erkenne
dat Jo allinne God binne,
dat Jezus Kristus jo Soan is,
en dat wy allegearre jo bern binne.
Amen.

62 Lit ús de Hear yn earbied oanroppe
foar de tsjerke op ierde,
foar har hoeders en learaars –
dat troch Wurd en Sakramint
libben leauwen opwekke wurdt,
dat de leafde fan Kristus rynsk yn har wennet.
Foar de kristenen yn benearing en ferfolging,
foar Gods folk oer de hiele wrâld.

Lit ús Him oanroppe foar syn folk Israel –
dat wy mei Israel bliid binne 
om it heil fan ús God.

Lit ús de heechste Hoeder fan ’e sielen bidde
dat Er syn keppel hoedet foar de kweade,
dat Er fan ierdrykseinen byinoar bringt
dy’t Hy útkard hat.
Lit ús de Hear bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Lit ús de Hear oanroppe
foar ús lân en ús oerheid,
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foar alle folken –
dat Er wysheid jout oan harren dy’t regearje,
dat frede en ienriedigens op ierde wenje meie.

Lit ús de Hear oanroppe
foar de earmen, 
foar de iensumen,
foar de tebrutsenen fan hert,
foar harren dy’t pleage, ferachte
en troch de minsken skoudere wurde,
foar de finzenen en ferfolgen,
foar wa’t ferballe binne,
foar harren dêr’t gjinien nei harket.
Lit ús de Hear bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Lit ús de Hear om ûntferming smeekje
foar de bern dy’t sûnder leafde 
te wrâld komme,
foar de minsken dy’t it spoar bjuster binne,
foar harren dy’t oaren haatsje en knoeie,
foar harren dy’t sa blyn binne
dat se syn ljocht net sjogge
en sa dôf dat se fan syn beloften neat fernimme.

Lit ús de Hear oanroppe
foar wa’t gjin thús ha,
foar harren dy’t libje yn it skaad fan eangst en twi-
vel,
foar allegearre dy’t stomprinne
op de ûnferskilligens en de hurdens fan minsken,
foar harren waans krús swierder is
as dat se drage kinne,
foar harren dy’t dit libben net mear oankinne.
Lit ús de Hear bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Lit ús de Hear oanroppe
foar harren dy’t stjerre moatte,
foar allegearre dy’t roudrage –
dat se Him moetsje meie, dy’t it Libben is.
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Lit ús de Hear oanroppe
foar allegearre dy’t op ierde wenje –
dat Er heil en frede bringt 
oan ’e wrâld,
dy’t wy nei syn belofte
op ’e grutte dei fan de Heare sjen meie
in nije himel en in nije ierde
dêr’t gerjochtichheid wennet.
Lit ús de Hear bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Nim ús yn genede oan,
rêd en behâld ús,
want Jo allinne,
Heit, Soan en hillige Geast,
komt de lof en de eare en de oanbidding ta
no en altyd
en fan ivichheid oant ivichheid.
Amen.

63 Lit ús bidde ta God ...

Foar de tsjerke oer de wide wrâld:
foar har ienheid,
foar alle gemeenten,
foar dizze gemeente dêr’t wy by hearre,
foar it meilibjen fan jong en âld,
foar al har tsjinners en mienskippen fan leauwigen,
foar alles wat yn jo tsjinst dien wurdt.

Dêrom bidde wy:
Stjoer jo Geast, Hear, en meitsje ús nij.

Foar de hiele wrâld:
foar al ús meiminsken,
foar alle folken op ierde,
foar harren dy’t ús regearje,
foar de frede tusken de folken,
foar ús lân 
en it plak 
dêr’t wy wenje.
Dêrom bidde wy:
Stjoer jo Geast, Hear, en meitsje ús nij.
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Foar de dopelingen en de kategisanten,
foar siken en lijenden,
foar harren dy’t yn gefaar binne en iensum,
foar dy’t ferdrukt en ferfolge wurde,
foar ús heit-en-mem-en-dy en ús freonen,
foar ús bern en allegearre dy’t ús leaf binne.
Dêrom bidde wy:
Stjoer jo Geast, Hear, en meitsje ús nij.

Hear, ús God,
mei betrouwen bidde wy ta Jo,
Jo, dy’t ús mear skinke
as wy bidde of betinke kinne,
oan Jo komt de lof ta,
hjoed en alle dagen, 
oant yn jo keninkryk.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

64 Lit ús bidde ta God dy’t ús roppen hat
as in keninklik skaai fan prysters:

Skink ús de fruchten fan jo Geast, Hear,
goedens, sêftmoedigens en geduld.
Hear, bewarje ús yn jo tsjinst.

Lit ús Jo leafhawwe, dat wy fol wurde fan jo leafde,
en lit ús it goede dwaan,
dat ús libben in lofliet wurdt foar Jo.
Hear, bewarje ús yn jo tsjinst.

Iepenje ús de eagen foar de noeden fan oaren,
dat wy meiwurkje oan harren lok.
Hear, bewarje ús yn jo tsjinst.

Help harren dy’t sykje om wurk en it net fine kinne,
lit har libben lykwols 
sin en doel hawwe.
Hear, bewarje ús yn jo tsjinst.

Wês in taflecht foar wa’t gjin thús hawwe,
in skûle en skut foar allegearre yn tiid fan need.
Hear, bewarje ús yn jo tsjinst.
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Almachtige God,
Jo binne it wiere ljocht
en Jo bringe alle minsken ta jo heil.
Wy bidde Jo:
jou ús de krêft 
om foar Jo it paad te sljochtsjen
nei frede en gerjochtichheid
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

65 Hear, wy bidde foar de wrâld,
foar de wrâld fan hjoed,
foar it famke dat seit:
ik sjoch it net mear sitten;
foar de jonge dy’t sizze moat:
ik ha myn nocht fan it libben;
foar it bern dat krekt berne is
en dêr’t de takomst noch sa ûnwis foar is.
Hear, wy bidde foar de wrâld,
foar de wrâld fan hjoed.

Hear, wy bidde foar alle minsken,
foar al dy minsken fan hjoed
dy’t bang binne of fertriet hawwe,
dy’t siik binne of faak iensum;
foar alle minsken yn alle lannen
sûnder frijheid, sûnder bannen.
Hear, wy bidde foar al dy minsken,
foar alle minsken fan hjoed.

Hear, wy bidde foar de wrâld,
foar de wrâld fan hjoed,
dat de wrâld net ûndergiet
troch dûm geweld of bline haat,
mar dat wy ek it moaie
en it goede sjen meie,
dat wy ek noch bidde kinne:
Hear, wy tankje foar dy wrâld,
foar dy wrâld fan hjoed.
Amen.
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66 (as	it	Miel	fan	de	Hear	fierd	wurdt)
God, ús Heit, 
wy bidde Jo
om deistich brea foar alle minsken,
om iten foar alle bern,
om in feilich thús foar elkenien.
Kening fan ’e wrâld, harkje nei ús gebed.

Wy bidde Jo 
foar alle minsken,
mei wa’t wy diele wat wy ha:
blydskip en freugde,
fertriet en soargen, 
ús libben.
Kening fan ’e wrâld, harkje nei ús gebed.

Wy bidde Jo 
foar alle sike minsken,
wês by har mei jo leafde,
help harren om de pine te dragen.
Jou dat minsken bliid binne mei-inoar,
dat Jo ús helpe by alles wat wy dogge.
Kening fan ’e wrâld, harkje nei ús gebed.

Goede God, wy tankje Jo
foar it brea en de wyn 
dy’t wy diele meie.
Sa wurde wy minsken sa’t Jo dat wolle,
minsken dy’t byinoar wenje meie
yn jo keninkryk.
Amen.

67  Mooglike	akklamaasjes	by	de	foarbea	neffens	de	
tiid	fan	it	liturgysk	jier

Liturgyske	sangen	69-78

Advint
– Kom, Hear, kom en befrij ús.
– Kom mei jo krêft om ús te befrijen.
– Toan ús, Hear, jo barmhertigens.
– Kom, Hear, en toevje net langer.
– Immanuël, wês by ús.
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– Hoeder fan Israel, harkje nei ús.
– Lit ús, Hear, jo genede sjen.
– Kom oerein, Hear, beskermje jo folk. 

Krysttyd
– Lis jo frede, Hear, oer alle minsken.
– God fan leafde, ûntfermje Jo oer ús.
– Ljocht fan ’e wrâld, stean Jo ús by.
– Bewarje ús, Hear, yn jo frede.
– Immanuël, wês by ús.
– Toan ús, Hear, jo wolbehagen.
– Jou frede, Hear, yn ús dagen.
– Fredefoarst, harkje nei ús gebed.

Epifany
– Ferskyn ús, Hear, yn jo ûntferming.
– Sinne fan ’e gerjochtichheid, ferhear ús bidden.
– Toan ús, God, jo hearlikheid.
– Lit, Heare, jo antlit oer ús daagje.
– Stjoer ús jo ljocht en jo trou.
– Ferskyn ús, Hear, yn jo leafde.
– Kom mei jo rjocht, o God fan frede.

Fjirtichdagetiid
– Lit ús skûlje by Jo, o Alderheechste.
– Under jo wjukken, Hear, binne wy feilich.
– Befrij ús, Hear, wês ús in taflecht.
– Hâld ús yn libben, wês Jo ús rêding.
– Harkje, Hear, en wês ús genedich.
– Tink oan jo barmhertigens, Hear ús God.
– Kear jo eagen, Hear, net fan ús ôf.
– Meitsje ús bliid, Hear, troch jo genede.
– Doch ús rjocht, Hear, lit ús jo heil sjen.
– Hâld yntocht, Hear, kom en help ús.
– Skep yn ús in nije geast.
– Wês ús paadwizer en bring ús op ’e goede wei.
– Jezus, Soan fan David, ûntfermje Jo oer ús.
– Wês barmhertich, Hear, en segenje ús.
– Ferlit ús net, wês Jo ús God.
– Underrjochtsje ús, Hear, yn jo ûntferming.
– Hillige, ûnstjerlike God, ûntfermje Jo oer ús.
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Peasketiid
– Jo, dy’t opstien binne, ferhear ús bidden.
– Hâld ús yn libben, wês Jo ús rêding.
– Hear fan ús libben, meitsje alles nij.
– Jo, dy’t de dea betwinge, lit ús ferrize.
– Lit ús oereinkomme en help ús wer.
– God fan alle libben, wês ús genedich.
– Bliuw by ús Hear, bliuw by ús.
– Lit ús wer libje, wês Jo ús krêft.
– Wês ús Heilân, dat wy wer libje.
– Heech te priizgjen binne Jo, 
 de Libbene, kom en help ús.
– Tink oan jo dieden, sjoch nei ús om.
– Jo, dy’t ús libje litte, wês ús genedich.
– God ús Skepper, hâld ús yn libben.

Pinkster
– Stjoer jo Geast, o Hear, meitsje alles nij.
– Stek yn ús it fjoer fan jo leafde oan.
– Fernij it oansjen fan ’e ierde.
– Segenje ús mei it ljocht fan jo eagen.
– Bring ús ta libben troch jo hillige Geast.
– Jo, dy’t ús treaste, ferhear ús bidden.
– Geast dy’t libben makket, wês by ús.
– Amme fan God, fernij ús bestean.
– Geast fan God, nim ús bidden oan.
– Kom Skepper Geast, bring ús libben ta syn doel.
– Jou ús jo jeften, Hear, wês ús genedich.
– Kom, Geast, jou ljocht yn ús hert.
– Kom, Geast, meitsje myld wat ferhurde is.
– Kom, Geast, wês mei jo leafde om ús hinne.

Simmer	en	hjerst
– Wês ús Helper, Hear, wês ús behâld.
– Toan ús jo leafde, jou ús jo heil.
– God fan leafde, toan ús jo goedens.
– Hear, jou ús jo genede en seine.
– Wês ús taflecht, Hear, harkje nei ús bidden.
– Meitsje ús libben nij en jou ús krêft.
– Wês ús barmhertich, Hear, toan ús jo heil.
– Befrij ús troch jo genede.
– Lit ús diele yn jo leafde.
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– Hilligje jo namme, o God, en befrij ús.
– Jou frede, Hear, yn ús dagen.
– Lit komme, Hear, jo ryk.
– Toan ús, Hear, jo gerjochtichheid.
– Befrij ús fan alle kwea en segenje ús.
– Hear, lit ús roppen ta Jo komme.
– Wês ús genedich, Hear, ferhear ús bidden.
– Lit jo ljocht oer ús opgean, wês ús genedich.
– Kening fan ’e wrâld, harkje nei ús bidden.

68  Foarbea	foar	de	oerheid

God boppe alle machten,
yn ’e namme fan jo Soan –
as in tsjinstfeint wie Hy ús Hear
en keninklik wie Hy ús fan tsjinst –
wy bidde Jo foar allegearre dy’t roppen binne
om as ús oerheid 
jo minsken te tsjinjen
en jo rjocht heech te hâlden.

Foar ús keninginne/kening bidde wy Jo:
lit it wurd fan jo genede 
har/him oanienwei besielje
en meitsje sa har/syn keningskip 
ta in beskieden teken 
fan de hearskippij fan jo Fredefoarst.

Foar ús ministers bidde wy Jo:
jou dat se har namme wiermeitsje
as tsjinners fan minsken,
dat se har macht yn ’t foarste plak ynsette
foar harren dy’t machteleas binne,
dat hja har ûnderskiede 
troch fisy en moed.

Wy bidde Jo foar ús folksfertsjintwurdiging:
jou dat hja mear begien binne mei jo wide wrâld 
as mei nearzige partijbelangen en posysjes,
lit gerjochtichheid en wierheid
by harren mear telle as stimmewinst.
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Wy bidde Jo foar alle politisy:
behoedzje harren 
dat it wurk har net yn ’e macht kriget
en behoedzje ús derfoar
om ûnrjochtfeardich en ûnbarmhertich te oardiel-
jen.

Foar ús allegearre bidde wy Jo:
lit moedeleazens ús net yn ’e macht krije,
dat wy de mooglikheden dy’t wy hawwe
om ús lûd hearre te litten, net brûke,
lit eigenbelang ús net sadanich yn beslach nimme
dat wy gjin each hawwe 
foar de wrâld om ús hinne
en de takomst dy’t foar ús leit.

Foar jo hiele wrâld bidde wy Jo:
lit net ta, o God,
dat jo goede ierde sa teheistere wurdt,
besterkje de wil ta frede
by harren dy’t gâns op ’e noed hawwe
en by ús, lytse minsken,
dy’t tinke dat wy neat yn te bringen ha.
Jou dat wy wearzgje 
fan ûnminsklik geweld,
fan net te fernearen ûnderdrukking, 
ûnrjocht en ellinde.
Dat wy ús dêr net by dellizze,
mar ús dêr fûl tsjin fersette.
Jou de minsken nije hope,
lit har kreatyf wêze yn it betinken fan oplossings
en jou dat sy de moed net oerjouwe.
Amen.

69 O, Hear Jezus,
foar machtige minsken op ierde bidde wy,
segenje allegearre dy’t frede stiftsje,
dy’t de muorren fan hate ôfbrekke
en bring ús byinoar
mei de iepen earmen fan jo krús,
dat alle folken fan ’e wrâld
yn frede byinoar wenje kinne.
Amen.
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70 God, boarne fan gerjochtichheid,
segenje allegearre dy’t macht en ferantwurdlikheid  
hawwe yn ús lân,
dat se har amt útoefenje
yn wysheid, goedens en rjochtfeardigens,
dat hja ús folk trou tsjinje
en út binne op it wolwêzen fan allegearre.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

71 O God, sterk yn gerjochtichheid en barmhertichheid,
foar ús wrâld bidde wy,
foar allegearre dy’t ferantwurdlikheid drage,
foar harren dy’t regearje en bestjoere.
Wy bidde om minsken dy’t tsjin alles yn
roppe doare om gerjochticheid.
Wy bidde Jo foar harren dy’t har ynsette
om minsken dy’t earm makke binne
út ’e benearing te heljen.
Wy bidde Jo foar minsken 
dy’t respekt toane foar oaren.
God, wês mei harren, 
dat se net stroffelje
op ’e wei fan ’e wierheid.
Amen.

72 By	ferkiezings
Almachtige God, 
Jo binne de boarne fan wysheid en rjocht.
Lied allegearre dy’t roppen wurde
om fertsjintwurdigers fan ús folk te kiezen
(yn de	Steaten	Generaal	/	de	provinsjale	steaten	/	de	
gemeenterieden	/	it	Europeesk	parlemint),
dat hja har stim útbringe meie
mei earlik besef fan ferantwurdlikens.
Jou dy’t keazen wurde 
de geast fan wysheid en ferstân,
dat hja opkomme 
foar in goed en earlik libben
foar allegearre dy’t yn ús lân wenje.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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73 Om	in	stêd	fan	frede

God, wy dreame fan Jeruzalem, 
de stêd fan frede,
it plak dêr’t jo Wurd syn reis troch de wrâld begûn 
is,
om alle folken de wei te wizen,
it plak dêr’t minsken gearkomme
om mei Israel foarop, 
jo namme te priizgjen –
mar yn Jeruzalem is de frede fier te sykjen,
de folken geane har eigen gong,
jo wurd wurdt net achtslein
en wy ferflokke inoar –
dêrom roppe wy:
jou frede, Hear, jou frede.

God, wy bidde foar Jeruzalem,
foar it lân dêromhinne
en de minsken dy’t dêr wenje,
foar Israel, jo folk,
foar de Palestinen, jo minsken,
foar allegearre dy’t Jeruzalem heger ha
as hokker oare stêd yn ’e wrâld,
joaden, kristenen, moslims –
wy smeekje Jo om wysheid
foar wa’t dêr rjochtsje en regearje
en om ’e wil ta frede
foar dy’t inoar bestride op libben en dea –
dêrom roppe wy:
jou frede, Hear, jou frede.

God, wy bidde foar it plak 
dêr’t wy wenje,
foar alle doarpen en stêden 
yn jo wide wrâld:
huzen fol minsken,
strjitten fol ferkear,
minsken mei hiel tsjinstridige belangen en winsken 
–
wy bidde Jo foar wa’t dêr regearje,
dy’t keazen binne om te kiezen foar minsken
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en net foar prestiizje of prestaasjes:
dat hja har ynsette en sterk meitsje
foar de lytsen en swakken –
wy bidde Jo foar allegearre,
dat hja mei nocht byinoar wenje meie,
dat der omtinken is
foar minsken dêr’t net ien nei omsjocht,
of dy’t neat mear kinne,
dat de bern feilich de dyk op kinne
en romte ha om te boartsjen,
dat de grutten har respekt bybringe 
foar wa’t oars is,
dat de frjemdlingen yn ús Jeruzalem
net it slachtoffer wurde 
fan de domme foaroardielen
en it fergif fan de rassehate,
dat der minsken yn ús fermidden binne
dy’t de hope oerein hâlde 
op in stêd fan frede
dêr’t wy om ’e selde tafel sitte
mei harren dy’t wy no net begripe
en dy’t wy amper akseptearje kinne – 
dêrom roppe wy:
jou frede, Hear, jou frede.

God, wy bidde Jo foar al jo minsken
waans libben sa slim skeind is
dat inkeld in nij Jeruzalem,
in nije himel en in nije ierde,
har útsjoch biede kinne:
dat hja hjir en no meiminsken fine sille,
dy’t harkje en helpe,
dy’t harren bestean draachlik meitsje,
dat wy sels de moed hawwe
om de earen iepen te setten
en de hannen út te stekken –
yn ’e namme fan Him
dy’t ús frede neamd wurdt.
[Dêrom roppe wy:
jou frede, Hear, jou frede.]
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74 Gebed	foar	Israel

Almachtige God,
Jo binne de iene wiere God 
en Jo hawwe in folk útkard
dat Jo altyd yn omtinken hâlde.
Jo beloften binne wier en wis.
Heech te priizgjen binne Jo om it ferbûn
dat Jo sletten ha mei Abraham en Sara,
it ferbûn dat Jo noch altyd
ûnderhâlde mei jo folk Israel,
it folk nei jo hert.
Wy priizgje Jo om’t Jo ús
yn dat ferbûn behelle hawwe
troch de komst fan Jezus, jo Soan,
soan fan Israel, dêr’t Jo sa wiis mei binne.
Wy priizgje Jo om’t Jo trou bliuwe
oan it ferbûn mei ús allegearre.
Jou dat wy mei-inoar Jo wil dogge
en ienris diele yn de frede
dy’t Jo tasein hawwe.
Amen.

75 Foarbea	om	4	en	5	maaie	hinne

God fan frede en frijheid,
yn dizze dagen 
fiere wy it lokkich momint
dat de tiranny ferdreaun waard 
en wy wer yn frijheid libje mochten.
Wy betinke foar jo antlit
de net te tellen slachtoffers 
fan dy wrede oarloch,
de miljoenen Joaden,
dy’t opoffere binne oan ’e dwylsin,
de net te tellen slachtoffers 
oan wjerskanten,
allegearre dy’t foar it libben tekene binne
troch wat harren oandien is,
troch it ferlies fan dy’t harren leaf wienen,
troch de grouwélige bylden
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fan ferneatiging en ûndergong,
en wy roppe ta Jo: 
Hear, ûntfermje Jo.

Wy betinke foar Jo, o God,
allegearre dy’t opoffere binne
oan minsklike machtswaan en earsucht,
oan redeleas geweld,
oan moard en marteling,
oan ferdrukking en ferfolging, 
yn al dy jierren nei de oarloch
dy’t – en wy skamje ús dêrfoar –
gjin tiid fan frede wurden binne
en wy roppe ta Jo:
Hear, ûntfermje Jo.

Wy betinke hjoed 
jo folk Israel, o God,
dat wennet yn it lân dat har jûn is
of wêrearne oars fersille oer de wrâld,
wol dit folk fergoedzje
wat minsken harren 
de ieuwen troch oandien ha;
bemoedigje en besielje dejingen
dy’t wurkje oan in mienskip
dy’t libbet yn gerjochtichheid en frede
yn en om jo stêd Jeruzalem,
sa roppe wy ta Jo:
Hear, ûntfermje Jo.

Wy betinke foar Jo, o God,
alle folken dy’t hjoed libje
op ’e skroeiplakken fan ’e ierde
en allegearre dy’t dêr it slachtoffer fan binne,
deadlik of libbenslang,
de bern, de froulju, de manlju,
segenje alle ynspanning 
om de ellinde te kearen
en frede te stiftsjen,
lit der ferset bliuwe 
tsjin de macht fan ’e tirannen
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en it geweld fan wapens,
sa roppe wy ta Jo:
Hear, ûntfermje Jo.

God fan frede en frijheid,
meitsje ús frij fan it leauwen
yn it rjocht fan de sterksten
en it gelyk fan de ryksten,
meitsje ús frij om Jo te tsjinjen,
om inoar op te bouwen
en aloan en wer te sykjen
nei wegen fan rjocht en frede
en lit ús noed stean fan jo skepping,
meitsje ús frij om romte te meitsjen
foar dy’t ferhûddûke en opjage wurde
en hjir har taflecht sykje,
dat der tekens binne fan jo ryk
op it slachfjild fan dizze wrâld,
troch Jezus Kristus, ús Hear. 
Amen.
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