
VIII – Noeging

76 As teken fan syn leafde
foar allegear dy’t Him sykje
noeget de Hear ús oan syn tafel.
Want Hy hat sein:

teksten	om	út	te	kiezen:
a) Kom by My,

allegear dy’t wurch en swier beladen binne,
en Ik sil jim rêst jaan.
Nim myn jok op ’e skouders en lear fan My,
myld en dimmen te wêzen sa’t Ik bin.
Dan sille jimme in plak fine om te rêsten.

b) Ik bin it libbensbrea;
dy’t by My komt, sil gjin honger wer hawwe
en dy’t oan My leaut, sil noait wer toarst krije.

c) Ik bin it libbene brea
dat út ’e himel delkommen is;
as in minske fan dit brea yt,
sil er yn ivichheid libje.

d) Ik bin it libbene brea
dat út ’e himel delkommen is.
Dy’t myn fleis yt en myn bloed drinkt,
hat ivich libben
en Ik sil him de jongste dei ferrize litte.

e) Dy’t myn fleis yt en myn bloed drinkt,
bliuwt yn My en Ik yn him.
Lykas de libbene Heit My stjoerd hat
en Ik troch Him libje,
sa sil ek de minske dy’t My yt,
troch My libje.

f) Lokkich dy’t honger en toarst hawwe 
nei gerjochtichheid,
want se sille har gerak krije.

Kom dan en diel yn syn jeften,
want sa wol de Hear mei ús wêze.
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77 teksten	om	út	te	kiezen:
a) Hear de wurden fan de apostel Paulus:

‘Dit is in wier wurd 
en folslein oannimlik,
Kristus Jezus is yn ’e wrâld kommen
om sûnders te behâlden.’

b) Hear de wurden fan Johannes:
‘As ien al sûndiget,
wy hawwe ien dy’t it foar ús opnimt by de Heit,
Jezus Kristus, de Rjochtfeardige.
Dy is it, dy’t troch syn offer ús sûnden útwisket
en net allinne uzes, 
mar ek dy fan ’e hiele wrâld.’

Kom dan ta syn tafel.
Wit dat de Hear jim noeget
om te dielen yn ’e oerfloed fan syn genede.

78 Dit is de tafel fan de Hear.
Us Hear Jezus Kristus noeget ús 
om te dielen yn dit blide feest.
Fan east en west en noard en súd
sille de folken komme 
en oanskikke yn it keninkryk fan God.

79 Freonen, 
dit is it freugdefeest fan it folk fan God!
Hja sille komme fan east en west
en fan noard en súd
en hja sille oansitte yn it keninkryk fan God.

Lukas fertelt ús hoe’t de opstiene Hear
mei syn learlingen oan tafel gong,
it brea naam, it segene en briek
en it harren joech.
Doe gongen har de eagen iepen 
en se koenen Him werom.

Dit is de tafel fan de Hear.
Us Ferlosser noeget allegearre dy’t op Him betrouwe út
om diel te hawwen oan it feest dat Hy ús reemakke 
hat.
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80 Sterke troch it Wurd fan ’e Skrift
meie wy no gearkomme om ’e tafel
dêr’t de Hear sprekt troch brea en wyn.
Kom dan, allegearre dy’t leauwe yn syn namme
en nim diel oan dit Miel,
dat Hy foar ús reemakke hat.

81 Brea dat libben jout
en wyn dy’t it hert fleurich makket –
yn dy tekens wol de Hear mei ús wêze.
Kom dan en haw diel oan syn oerfloed.

82 Dit is it hûs fan ús God
en hjir stiet de Tafel fan de opstiene Hear.
Wês dan wolkom oan it hillich Nachtmiel
dat Hy ynset hat as in teken fan syn leafde en gene-
de.
Kom en haw diel oan dit brea en dizze wyn,
jeften fan syn oerfloed.

83 Wa’t doopt is
en yn eigen tsjerke dielnimme kin
oan it Miel fan de Hear,
mei him wolkom witte yn ’e rûnte om ’e tafel
om leauwich en tankber yn te stimmen
mei de lofsizzing en segening
fan God, ús himelske Heit.

84 De Heare hat syn tafel reemakke
foar dy’t op Him betrouwe en Him leafhawwe.
Kristus noeget ús 
om leauwich en tankber
mei de lofprizing fan syn tsjerke yn te stimmen
en brea en wyn út syn hân te ûntfangen.

85 Yn tsjerke fiere wy mei-inoar
it hillich Miel fan de Hear.
Nachtmiel fiere, dat is 
brea op ’e tonge
en swietrokige wyn út ’e beker;
dat is útsjen nei de nije stêd,
dêr’t de bern dûnsje en sjonge.
Asto dêr ek nei útsjochst,
kom dan nei syn tafel yn frede
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86 Hear, it komt ús net ta,
dat Jo by ús yn ’e hûs komme,
mar jo wurd lit ús libje.
Sa komme wy ta de tafel
dy’t Jo foar ús reemakke hawwe
as in teken fan frede.
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IX – Gebeden oer de jeften

algemiene gebeden

87 Fan Jo, o Hear,
is de hearlikheid en de krêft,
ja, alles wat yn ’e himel 
en op ierde is.
Wy loovje Jo, o God,
en priizgje jo hearlike namme.
Wa binne wy dochs,
dat wy yn steat wêze soenen
en jou dizze jeften frijwillich?
Want it komt allegearre fan Jo
en wy jouwe it Jo út jo hân.
Amen. 

88 Hear, ús God, himelske Heit,
nim ús leauwen en ús gebeden oan
en segenje dizze jeften
(dit brea en dizze wyn)
dy’t wy Jo bringe
ta eare fan jo namme
en om jo gemeente te tsjinjen.
Nim dit tankoffer oan
en lit it in tsjûgenis wêze 
fan jo leafde ta ús neisten.
Dat bidde wy Jo 
troch Jezus Kristus,
jo Soan, ús Hear.
Amen.

89 Hear, nim de jeften fan jo folk
genedich oan.
Jou dat wy yn it fieren 
fan jo heimenis krije meie 
wat wy yn oprjocht leauwen belide.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.
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90 Hear, mei freugde bringe wy dizze jeften
dy’t Jo foar ús ivich heil ornearre ha.
Wy freegje Jo yn alle dimmenens:
jou dat wy der leauwich en earbiedich mei omgeane
en se op weardige wize oanmimme
ta heil fan dizze wrâld.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

91 Reinigje ús jeften, Hear,
ta suvere oanbidding:
lit net falsk klinke 
wat ús mûle seit;
en lit net dûbelsinnich wêze 
wat ús hân docht.
Dat bidde wy Jo yn ’e Messias Jezus,
jo iennichstberne, ienfâldige Soan.
Amen.

92 Heech te priizgjen binne Jo, God,
Skepper fan al wat libbet.
Ut jo mylde hân 
ha wy jeften ûntfongen.
Oan jo drage wy op 
de fruchten fan ’e ierde:
brea en wyn, 
it wurk fan ús hannen.
Lit it foar ús 
en foar allegearre
iten en drinken wêze 
op wei nei jo keninkryk,
foar no en altyd.
Amen.

93 O Hear, wy binne ien mei de ierde,
wy libje fan spize en drank.
Alles wat wy binne en wat wy hawwe,
hawwe Jo ornearre om brea te wêzen foar jo Ryk
en wyn ta ferkwikking fan ús neiste .
Nim dan ús lytse jeften,
dy’t wy Jo yn beskamsumens bringe,
nim se op yn it offer fan jo Soan
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dy’t minske wurden is foar ús,
om fleis en bloed te wêzen foar mannichten.
Amen.

94 God, fontein fan libben,
jo goedens is ûnbegryplike grut.
Op hannen drage wy
jo jeften: brea en wyn,
fol fan jo libbensgeast.
Ut ’e grûn fan ús hert
tankje en loovje wy Jo,
oant yn ivichheid.
Amen.

95 Heit yn ’e himel,
Jo jouwe ús, minsken,
alles dêr’t wy ferlet fan hawwe.
Dêr tankje wy Jo foar.
Wy wolle Jo helpe
om dy jeften troch te jaan,
dat elk genôch krijt,
alle dagen weroan.
Wy tankje Jo boppe alles
foar jo grutste geskink:
Jezus Kristus,
jo Soan en ús Hear.
Amen.

tiideigen gebeden

Advint

96 Hear, hjir binne ús jeften
(dit brea en dizze wyn).
Meitsje dat wy ússels tawije oan Jo,
sa’t Jo Josels oan ús jouwe
by de komst fan jo Soan,
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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97 God, ús Heit,
rop yn ús hert wekker
hope op ’e nije wrâld
dy’t komme sil,
en nim yn dizze jeften oan
ús reeëns om ússels te jaan
foar inoars wolwêzen,
neffens it foarbyld fan Him
dy’t yn ús fermidden is:
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

98 God, ús Heit,
nim mei dizze jeften oan
ús leauwe yn Jezus,
de soan fan Maria,
en meitsje dat ús libben
in tankliet wurdt foar Jo
dy’t ús Ferlosser binne,
fan it oanbegjin ôf,
hjoed en altyd
oant yn alle ivichheid.
Amen.

Krysttyd

99 Hillige Heit,
nim (yn dit brea en dizze beker, en)
yn al ús jeften
ús tank oan om jo grutste jefte:
Jezus, ús Heilân.
Mei Hy fan ús minsken meitsje
dêr’t Jo wolbehagen yn hawwe,
dizze oere en al ús dagen,
oant yn ivichheid.
Amen.

100 God, himelske Heit,
jo Soan, as minske berne,
is de ôfglâns fan jo hearlikheid.
Nim it ierdske goed
dat wy Jo bringe, oan
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en jou ús jo godlike jefte:
frede sûnder ein
yn Kristus, ús Hear.
Amen.

Epifany

101 Hear, wy binne hjir kommen
om mei ús jeften 
Jo hulde te bringen.
Nim dit tankoffer 
(fan brea en wyn) oan
en iepenbierje Josels oan ús
yn Kristus, ús Hear.
Amen.

102 Himelske Heit,
segenje ús (yn brea en beker en)
yn alles wat wy jouwe
mei jo wolbehagen, 
en lit ús lykje 
op jo ynleave Soan
dy’t it ljocht fan ús libben is:
Jezus Kristus,
jo tsjinstfeint, ús Hear.
Amen.

Fjirtichdagetiid

103 Hillige Heit,
nim yn dizze jeften
ús besef oan
dat wy net libje kinne fan brea allinne,
mar inkeld fan it wurd
dat út jo mûle komt:
Hy dy’t spize is
foar it libben fan ’e wrâld,
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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104 God, ús Heit,
nim yn dizze jeften ús leauwen oan
yn jo Soan, 
Jezus Kristus,
en meitsje ús ree om syn wei te gean,
dizze fjirtich dagen
en oant yn ivichheid.
Amen.

105 Trouwe Heit,
nim yn dizze jeften oan
alles wat wy binne
en jou ús krêft
om te libjen yn ’e fuotprinten fan Him
dy’t it libbensbrea is:
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

106 Hear, ús God,
lykas de nôtkerl dy’t yn ’e ierde falt,
en as de drúf dy’t útparse wurdt ta wyn,
sa hat jo Soan Himsels foar ús oerjûn.
Nim ús jeften oan 
(yn dit brea en dizze beker)
as teken fan ús tank
en meitsje ús betroubere tsjûgen
fan jo leafde foar ús meiminsken.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

107 (ek	foar	Palm-	en	Passysnein)
Hillige God,
nim yn dizze jeften, 
(yn brea en wyn)
ús tank oan fanwegen Him
dy’t jo wil folbrocht hat 
oan it lêste ta,
en lit ús lykje 
op Jezus Kristus, jo byld en stal
troch de krêft fan jo Geast,
yn dizze goede dagen 
en yn ús hiele libben.
Amen.
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Wite	Tongersdei

108 Hear, ús God,
wy bringe Jo tank
yn ús jeften,
yn brea en wyn.
Meitsje fan ús dizze jûn
en yn jo keninkryk
minsken dy’t dielhawwe 
oan jo Soan,
dy’t Himsels oan it uterste ta
tsjinstber makke hat
foar al jo minsken:
Kristus, ús Hear.
Amen.

Peaske

109 Nim, Hear, mei dizze jeften
goedgeunstich de gebeden fan jo folk oan
en jou dat wy,
dy’t no it blide feest fan Peaske fiere,
in boarne fan ivige freugde fine
yn ’e ferrizenis fan jo Soan,
Kristus, ús Hear.
Amen.

110 Libbene God,
segenje ús yn dizze jeften
(yn dit brea en dizze wyn)
en lit ús diele 
yn ’e opstanning fan Jezus,
de Libbene,
dy’t de dea oerwûn hat,
ienkear en foargoed,
en om wa’t wy Jo tankje,
dizze dei en salang’t wy der binne.
Amen.
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111 Sterke God,
Jo hawwe jo Soan opwekke út ’e dea.
Yn Him meitsje Jo jo hiele skepping nij.
Wy bidde Jo
dat wy yn dizze jeften (fan brea en wyn)
Him werkenne meie as de opstiene Hear,
dy’t hearsket oer libben en dea,
hjoed en alle dagen oant yn ivichheid.
Amen.

Peasketiid

112 God, boarne fan libben,
geandewei hawwe Jo
troch jo wurd ús hert iepenset.
Lit ús, no’t wy ús jeften bringe,
jo Soan werkenne 
yn it brekken fan it brea
en lis syn Geast op ús,
it fjoer fan jo leafde.
Amen.

113 Hillige Heit,
mei dizze jeften fan ússels
(fan brea en wyn)
lizze wy ús libben yn jo hân.
Fernij ús
en meitsje ús leauwen sterker
yn jo Soan dy’t út ’e dea ferriisd is,
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

114 Hear, wy bidde Jo:
nim ús en ús jeften oan
dy’t wy Jo fan herten bringe.
No al binne Jo 
de boarne fan ús blydskip;
jou ús dan ek de ivige freugde.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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115 Hear, ús God,
nim yn dizze jeften oan
ús leauwe yn Him
yn wa’t de Skriften folbrocht binne
en meitsje ús fol 
fan syn hillige Geast,
jo libbensamme,
hjoed en oant yn ivichheid.
Amen.

116 God fan frede,
troch it tsjûgenis
fan it stjerren en ferrizen 
fan de goede Hoeder
hawwe Jo ús út ’e dea wer opstean litten.
Meitsje ús ree ta al it goede,
om jo wil te folbringen
en bring yn ús it wurk ta syn doel, 
sa’t Jo it ha wolle.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Himelfeart

117 Goede God,
nim yn dizze jeften oan
ús leauwen yn jo Soan,
dy’t Jo in plak jûn hawwe 
oan jo rjochterhân.
Lear ús te libjen lykas Hy,
om ienkear diele te meien 
yn syn hearlikheid
en te wenjen by Jo.
Amen.

Pinkster

118 Hear, ús God,
wurden en gebearten sjitte tekoart
om it langstme ta utering te bringen
dat hjoed yn ús libbet.
Dêrom bidde wy Jo:
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stjoer jo Geast
dy’t alles yn allegearre fol makket,
en nim ús jeften oan
(dit brea en dizze beker).
Jou dat se frucht drage yn dizze wrâld,
en lit sa ta syn doel komme
wat noch net folgroeid is.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

119 Hillige Heit, 
segenje ús en ús jeften
mei de skeppende Geast
fan ús Hear dy’t opstien is,
dy’t ús befêstiget yn jo ferbûn
mei ús as minsken, 
hjoed en alle dagen.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

120 God, as Jo jo Geast stjoere,
meitsje Jo it oansjen fan ’e ierde nij.
Dêr litte Jo boarnen út ûntspringe
en sa jouwe Jo iten oan al wat libbet.
Wy bidde Jo:
nim ús en ús jeften oan
en sterkje ús mei it wiere brea.
Jou ús te drinken 
út ’e boarne fan libben wetter:
Jezus Kristus, jo Soan, ús Hear.
Amen.

Trinitatis

121 Himelske Heit,
Jo dy’t genedich en barmhertich binne,
wy komme ta Jo 
mei de jeften fan jo skepping
(dit brea en dizze wyn).
Wy bidde Jo:
meitsje yn dizze tekens
it geheim fan jo leafde iepenbier.
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Lit ús diele yn it libben
fan jo iennichstberne Soan
en jou ús jo hillige Geast
dy’t nije minsken fan ús makket,
dizze dei en alle dagen
oant yn ivichheid.
Amen.

Simmertiid	en	hjersttiid

122 Hillige Heit,
meitsje ús fol mei jo libbensamme,
as wy ús jeften bringe
yn tsjinst fan jo keninkryk
yn ’e himel en op ierde.
Jou dat alles wat Jo skepen hawwe
sa in teken fan jo leafde ûntfange mei.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

123 God, ús Heit,
nim de jeften fan ús hert en hannen oan
(dit brea en dizze wyn)
ta lof en eare fan jo Namme,
ta wolwêzen fan ús allegearre
en jo hiele hillige tsjerke,
om ’e wille fan Him
dy’t wy dêryn betinke:
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

124 Hear,
Jo hawwe ús út ús ferdieldens weiroppen
en ús byinoar brocht
om jo wurd (en jo Tafel).
Nim yn jo goedens ús jeften en gebeden oan
en meitsje ús bliid 
om’t Jo der binne
foar jo hiele skepping.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.
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125 Lit Hear, sa bidde wy,
it tankoffer dat wy Jo bringe,
yn dizze jeften fan ússels, 
ús suverje en fernije.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

126 Hillige Heit,
Jo hawwe ús roppen 
om Jo te kennen
en te libjen nei jo wil.
Wy bidde Jo:
nim yn dizze jeften 
(fan brea en wyn)
ús reewilligens oan
om ta heil fan oaren 
en jo hiele tsjerke,
yn jo wyngerd te wurkjen
neffens it foarbyld 
fan Jezus, jo Soan, ús Hear.
Amen.

127 Nim, Hear, sa bidde wy, dizze jeften oan 
en folbring yn ús
it goede wurk dat Jo begûn binne.
Meitsje dat wy wekker bliuwe
en útsjogge nei de dei fan Kristus, ús Hear.
Amen.

128 Hear, ús God,
iepenje ús de eagen foar it goede
dat wy fan Jo krije.
Meie (dit brea en dizze wyn en)
al ús jeften tekens wurde
fan ús tankberens,
en der oan meiwurkje
dat jo keninkryk ta syn doel komt.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen. 

820 Snein,	feest-	en	tinkdagen



X – Gebeden nei it Miel

algemiene gebeden

129 Tankje de heare, want Hy is goed. (Halleluja.)
Ivich duorret syn geunst. 
(Halleluja.)

[Lit al wat yn my is de heare loovje,
it djipste fan myn wêzen syn hillige namme priizgje.
Lit al wat yn my is de heare loovje,
en net ien fan syn woldieden ferjitte.
Al dyn sûnden ferjout Er,
fan al dyn kwalen makket Hy dy better.
Dyn libben keapet Er los út it grêf.
Hy kroanet dy mei geunst en erbarming.
Lit al wat yn my is de heare loovje.]

Wy tankje Jo, almachtige God,
dat Jo ús troch dizze heilsume jeften ferkwikt 
hawwe,
en wy bidde Jo: wês ús genedich.
Hilligje troch it geheim fan jo Sakramint
ús dwaan en litten,
dat wy gâns goede fruchten drage meie.
Troch ús Hear Jezus Kristus, jo Soan,
dy’t mei Jo en de hillige Geast
libbet en regearret fan ivichheid oant ivichheid.
Amen.

[Gean hinne yn ’e frede fan de Hear.
Lof en tank oan God.]

130 Jo bringe wy lof en tank, himelske Heit,
dat Jo ús de mienskip mei jo Soan skonken hawwe,
en wy bidde Jo:
lit dy mienskip altyd sterk yn ús wêze,
dat wy as nije minsken libje,
Jo ta eare, ús neisten ta heil. 
Amen.
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131 Wy tankje Jo, Hear,
dat wy troch jo Soan Jezus Kristus,
minsken fan jo takomst wêze meie,
like wis as wy dizze jeften krigen ha.
Wy tankje Jo
foar wat Hy as minske fan fleis en bloed
foar ús útstien hat.
Wy tankje Jo 
foar alle wurd dat fan Jo útgiet.
Jou ús, Hear, jo Geast.
Jou ús ynsjoch yn wat Jo wolle
en plantsje jo gerjochtichheid út oer de hiele ierde.
Jou dat ús leauwe it net bejout
en lit ús leafde oanwinne
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

132 Hear, ús God, 
wy hawwe jo wurd heard
en jo brea brutsen foar elkoar.
Lit dat foar ús in teken wêze
dat Jo ticht by ús binne,
dat wy fan Jo binne,
dat Jo ús op ’e noed nimme,
dat Jo ús leafhawwe.
Wy bidde Jo: 
gean net by ús wei,
Jo, ús Heilân yn ivichheid.
Amen.

133 Wy tankje Jo, Hear,
foar de jeften dy’t wy fan Jo krigen hawwe.
Fersterkje yn ús de Geast fan jo Soan,
dy’t ûnder ús kaam om jo wil te folbringen,
en meitsje ús neifolgers fan Him,
hjoed en al ús dagen, 
oant yn alle ivichheid.
Amen.

134 Jo drage dizze wrâld en soargje derfoar, 
dei oan dei,
ja, djipper as wy beseffe, 
binne Jo oanwêzich,
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oeral dêr’t wy geane.
Wy tankje Jo foar dy oanwêzichheid,
dy’t sa ferburgen en tear is,
en lykwols sa trou en wier.
Wy leauwe dêryn en wy libje fan Jo,
sa’t wy libje fan it brea
en sa’t wy honger en toarst ha nei de gerjochtich-
heid.
Amen.

135 Dat wy jo wurd fernommen hawwe, God,
dat wy foar elkoar it brea brutsen hawwe,
lit dat foar ús in teken wêze
dat Jo tichte by ús binne,
dat wy minsken fan Jo binne,
minsken dêr’t Jo noed foar steane
en dy’t Jo leafhawwe.
Gean net by ús wei, sa bidde wy Jo,
wês as it deiljocht om ús hinne,
wês ús fêste grûn en mear as dat:
ús takomst, ús Heit.
Amen.

136 Brea út ’e himel hawwe Jo ús jûn,
dêr’t ús leauwen troch fersterke wurdt,
ús hope fermearderet 
en ús leafde troch oanwint.
Wy bidde Jo, Hear,
rop yn ús de honger wekker nei Him,
dy’t it libbene en wiere brea is,
en lit ús libje fan alle wurd 
dat ta jo mûle útgiet.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

137 God fan leafde, 
sa’t in mem har bern iten jout,
sa wolle Jo oan dizze tafel foar ús soargje 
mei brea en wyn;
sa jouwe Jo ús ivich libben.
Wy hawwe jo goedens preaun.
Jou ús dan dat wy oanwinne yn genede en leauwe,
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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138 Hear, wy bringe Jo tank
foar de krêft en de blydskip 
fan dizze mienskip 
mei it lichem en bloed fan Kristus,
foar syn oanwêzichheid yn ús en by ús,
alle dagen op ’e nij,
Stjoer ús no de wrâld yn
mei de krêft fan jo Geast
om te libjen en te wurkjen 
ta jo lof en eare.
Amen.

139 Hear, sûnder Jo kinne wy gjin frucht drage.
Wy bidde Jo:
bewarje ús troch de jeften
dy’t wy fan Jo krije mochten
yn ’e mienskip mei jo Soan,
dat Hy yn ús bliuwt 
en wy yn Him:
Kristus, ús Hear.
Amen.

140 No’t wy jo jeften krigen hawwe,
bidde wy Jo, Hear:
lit yn ús de genede groeie,
om fruchten te dragen fan leafde en trou,
fan frede en gerjochtichheid.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

141 God, wy mochten dielhawwe
oan it iene brea en de iene beker.
Wy bidde Jo:
lit ús sa libje dat wy ien wurde yn Kristus
en mei blydskip fruchten drage
dy’t heilsum binne foar de hiele wrâld.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

142 Hear ús God,
mei iepen hannen binne wy hjir kommen
en Jo hawwe ús sêde mei brea út ’e himel.
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Lear ús mei oaren te dielen
wat wy yn oerfloed fan Jo krigen hawwe.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

tiideigen gebeden

Advint

143 Ivige God, op wa’t wy wachtsje,
Jo hawwe ús sêde mei it brea 
dat ivich libben jout.
Jou dat wy altyd wach bliuwe,
dat wy der klear foar binne
om de Minskesoan te ûntfangen,
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Krysttyd

144 Boarne fan genede en wierheid,
wy tankje Jo foar jo jeften,
dêr’t Jo ús ivich libben yn skinke.
Jou dat wy altyd de wei folgje fan jo Soan,
dy’t ta ús kommen is
om ús jo leafde kenne te litten,
dat wy nij berne wurde.
Amen.

Epifany

145 Goede God,
Jo hawwe ús sterke mei jo wurd
en mei jo jeften.
Meitsje ús fol mei jo hillige Geast,
dat it ljocht fan jo hearlikheid
oer de hiele wrâld skine mei.
Dat freegje wy Jo
yn ’e namme fan Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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Fjirtichdagetiid

146 Hear, dy’t ús sterket mei heilsume jeften,
ferljochtsje ús, sa bidde wy,
mei de glâns fan jo bywêzigens,
dat wy reewillich de wei gean meie
fan Him dy’t troch it lijen
opgien is nei de hearlikheid:
Kristus, ús Hear.
Amen.

Palmsnein

147 Hear Jezus Kristus,
Jo hawwe yntocht yn ús fermidden holden.
Troch brea en wyn
hawwe Jo ús diele litten yn jo leafde.
Bewarje ús yn it wurk fan jo barmhertigens,
dat wy ek it krús opnimme
en mei Jo ferrize ta it libben.
Amen.

Wite	Tongersdei

148 God fan leafde,
Jo hawwe ús sterke mei jo jeften:
it brea út ’e himel
en de wyn fan it keninkryk.
Wy bidde Jo:
bliuw by ús
ek yn ’e nacht dy’t komt.
Lit ús nea allinne,
sels net yn ’e dea.
Dat bidde wy Jo yn ’e namme fan Him
dy’t ús foargien is nei Jo:
Jezus, de Libbene.
Amen.
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Peaske

149 Ivige God,
dit is de dei dy’t Jo makke hawwe.
Wy tankje Jo foar al jo goede jeften,
foar it brea en de wyn,
libbenstekens fan ’e ferstoarne en opstiene Hear.
Jou dat wy, dêrtroch fersterke,
oanwinne yn leauwe dat bliid makket,
yn hope dy’t libje lit,
yn leafde dy’t sterker is as alle dea.
Amen.

Peasketiid

150 God, as wy Jo sykje,
binne Jo al tichte by ús
en yn ús fermidden oanwêzich
Lit ús hope op ’e nij ta libeen komme
yn Him dy’t wy werom koene
by it brekken fan it brea.
Jou ús it fertrouwen
dat Jo binne: God-mei-ús,
yn Kristus ús Hear.
Amen.

151 Ivige God, wy tankje Jo
dat Jo jo iennichstberne Soan jûn ha
dy’t stoarn is om ús sûnden
en opstien ta ús rjochtfeardiging.
By it brekken fan it brea,
seagen wy dat Hy it wie, 
de Libbene.
Mei Hy,
dy’t yn ’e moarntyd oan syn learlingen ferskynd is, 
by ús bliuwe as de jûn falt:
Kristus, ús Hear.
Amen.
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Pinkster

152 God, Jo jouwe jo rynske jeften 
oan ’e minsken.
Bewarje jo tsjerke yn ’e leafde
dy’t Jo jûn hawwe.
Lit de dauwe fan jo Geast ta ús trochkringe
om fruchten te dragen
fan frede en gerjochtichheid
en befestigje Jo wat Jo yn ús bewurke hawwe.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

153 God, wy loovje en priizgje Jo,
om’t wy diele mochten
yn it gastmiel fan jo genede,
dat Jo foar ús reemakke hawwe.
Wy bidde Jo:
Lit ús diele yn ’e krêft fan jo Geast,
dat wy jo grutte dieden ferkundigje
oan ’e hiele skepping.
Dat freegje wy Jo 
troch Kristus, ús Hear.
Amen.

154 (ek	as	eingebed)
Meitsje ús sa frij as de fûgels, God.
Jo ha ús de romte jûn
om te wurden wa’t wy binne.

Meitsje ús sa frij as de fûgels, God.
Jou alle minsken de romte:
jonges en famkes,
manlju en froulju.
Jou dat wy inoar fine meie
yn freonskip en ferbûnens.

Meitsje ús sa frij as de fûgels, God.
Jo hawwe ús de ierde jûn.
Dêr meie wy op wenje
en noed foar stean.
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Help ús om dat sa te dwaan
dat it in goede ierde bliuwt,
dêr’t wy frij op libje kinne.
Amen.

Alderheljen

155  God, boarne fan alle hillichheid
en skinker fan al it goede,
jou dat wy, dy’t as frjemdlingen en pylgers
op ierde jo jeften krigen ha,
ienris mei al jo hilligen
it wolkom hearre meie
by it himelsk brulloftsmiel
op ’e dei fan jo keninkryk,
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Sneinen	fan	de	foleining

156 Hear, Jo hawwe oan allegearre jo jeften rûnparte,
jo opdracht tabetroud.
Jou dat wy útdiele oan inoar
wat wy fan Jo krigen hawwe.
Lit ús wach bliuwe en trou
oant alles yn leafde folbrocht is
en Jo ús foargoed jo freugde yngean litte.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

157 Eingebed
God,
Jo binne tagelyk heit en mem foar ús.
Jo witte fierwei it bêste
wat wy nedich ha.
Jou ús hjoed jo seine
en help ús om dy mei oaren te dielen,
moarn en alle dagen.
Amen.
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XI – Gebeden foar bid- en tankdei

158 (ek	by	Genesis	1)
Wy tankje Jo foar dizze ierde
dêr’t wy op wenje meie.
As jo tún 
meie wy har bewurkje 
en bewarje:
in wrâld foar minsken en dieren.
Wy tankje Jo foar dizze ierde,
sa grut en wiid,
in lust foar it each.
Wy meie wenje
yn ’e wide romte 
fan jo hearlikheid.
God, dêr tankje wy Jo foar.
Amen.

159 (nei	de	preek	of	as	beslút	fan	de	foarbea)
Heit, fol fan genede,
jo leave Soan Kristus Jezus hat ús leard
dat sillich binne
wa’t jo Wurd hearre en bewarje.
Mar dat rêde wy net
as jo Geast it ús net yn it hert skriuwt.
Dêrom bidde wy Jo:
kear de satan by ús wei,
dat dy jo wurd ús net ûntstelt.
Nim ús stiennen hert wei,
dat it útsprute sied fan jo wurd
net ferdroeget.
Nim ek wei út ús hert
de noeden fan ’e wrâld
dy’t it wurd fersmoare wolle
en meitsje fan ús in goede ierde,
dat jo hillich wurd, dat dêryn siedde is,
rynsk frucht jaan mei,
om jo namme te hilligjen –
troch jo Soan, ús Hear Jezus Kristus.
Amen.
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160 Yn jo wiisheid, Hear
hat alle ding syn oere en tiid:
de opgong fan de sinne en har ûndergong,
it spruten fan it sied,
it kommen en gean fan de fûgels.

Lit ús sjen hoe’t ek yn ús libben
alles syn tiid hat:
in tiid om te wurkjen
en in tiid om te boartsjen,
in tiid om wat op beried te hâlden
en in tiid om te besluten,
in tiid om út ein te setten
en in tiid om op te hâlden,
in tiid om oerein te kommen
en in tiid om jin del te jaan.

Lit ús sjen hoe’t der in tiid is om earnstich te wêzen
en in tiid om te laitsjen,
in tiid om te swijen
en in tiid om te praten,
in tiid foar it gebed ta Jo
en in tiid om te praten mei minsken,
in tiid om allinne te wêzen
en in tiid om selskip te hawwen.

Lit ús der frede mei ha dat der
in tiid is om te wachtsjen
en in tiid om te avensearjen,
dat der in tiid foar ússels is
en in tiid foar oaren,
in tiid om te garjen
en in tiid om wei te jaan.

Jou, Hear, dat wy ús tiid goed brûke,
oant Jo komme en sizze:
No is it tiid om oan alle tiden in ein te meitsje.
Kom no by My om foar altyd lokkich te wêzen.
Amen.
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XII – Gebeden om ferstoarnen te betinken

In	gebed	as	yn	de	folgjende	foarbylden	kin	yn	elk	foarbea-gebed	
ynfoege	wurde.

161 Hear, wy betinke foar jo antlit
dy’t ús foargien binne
yn ’e gloarje fan jo keninkryk:
.....
Wês mei jo genede
by harren dy’t efterbleaun binne.
Sa bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.			(of	in	oare	akklamaasje)

162 Wy tinke oan harren
dy’t stoarn binne
yn betrouwen op Gods genede,
.....
Wês mei ús Hear,
Jo dy’t drôfenis yn freugde feroarje kinne.
Sa bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.			(of	in	oare	akklamaasje)

163 Wy tinke oan dy’t ús leaf wienen en 
ús troch de dea ûntfallen binne en
de frede fan jo hearlikheid yngien binne:
.....
God, wês by ús dy’t efterbleaun binne
en lit ús ek útsjen nei it ivich libben,
troch Kristus, ús Hear.
Sa bidde wy:
Hear, ús Hear, wy bidde Jo, ferhear ús.

(of	in	oare	akklamaasje)

164 Wy betinke, Hear,
harren dy’t troch de dea
út ús fermidden weinommen binne
en dy’t no rêste
yn ’e frede fan jo keninkryk,
.....
Wy tankje Jo foar al it goede
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dat hja brocht hawwe.
Wês mei jo genede by ús.
Sa bidde wy:
Jo dy’t opstien binne, hear nei ús bidden.

(of	in	oare	akklamaasje)

165 Hear, tink oan harren dy’t ús ûntfallen binne,
dy’t befrijd binne fan har lijen,
tink oan allegearre dy’t Jo troch de dea hinne
opnommen hawwe yn jo Heitehûs,
.....
Lit ús jo leafde, o God,
aloan mear fernimme
en jou dat wy midden yn it libben
de eagen op Jo hâlde.
Sa bidde wy:
Jo dy’t ús libje litte, wês ús genedich.

(of	in	oare	akklamaasje)
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XIII – Gebeden by bysûndere omstannichheden

166 In	gebed	foar	omstannichheden	dy’t	net	te	foarsjen	
wienen,	dêr’t
	I.	de	tsjinst	earder	troch	ophâlde	moat
II.	de	tsjinst	troch	ûnderbrutsen	wurde	moat

O God, hear ús bidden,
wy ha gjin wurden mear,
sjonge kinne wy ek net mear,
wy binne ferbjustere
troch wat hjir krekt bard is.
Wy bidde foar ... (namme)
dy’t ...
en foar allegearre dy’t by har/him hearre.
Wês mei harren, stjoer jo ingels
dat dy ... (namme) hoedzje.

 I. Hear, it kin net oars,
wy moatte in ein oan dizze tsjinst meitsje:
wês mei ús allegearre op al ús wegen
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

 II. Lit ús wer ta ússels komme,
dat wy de gedachten der wer by hawwe,
jou ús moed en betrouwen
om mei dizze tsjinst troch te gean.
Jo binne ek no ús taflecht
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

By	slimme	omstannichheden

167 God fan genede, 
troch jo Soan ha Jo ús leard
dat neat yn libben of stjerren 
ús skiede kin fan jo leafde.
Slach dêrom yn genede acht op allegearre 
oer wa’t in grut fertriet kommen is
troch ..... (yn	.....)
Help harren dy’t ferwûne binne,
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ûntfermje Jo oer wa’t op ’t stjerren lizze.
Stean alle helpers by.
Treast en wês mei harren
dy’t neisten ferlern ha of misse.
Jou ljocht yn it tsjuster
oan allegearre dy’t net witte wêr’t se it sykje moatte
en wês ús paadwizer en taflecht
yn libben en yn stjerren,
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

168 Hear, as ús leauwen faai stiet
en jo leafde foar ús fierôf liket,
wannear’t wy it libben net mear oan kinne
en wy de moedfearren hingje litte,
sille Jo, Heit, ús dochs helpe.
Want ... is oer ús kommen.
Hear, Jo binne de krêft fan de swakken,
de treast foar dy’t de moed opjouwe,
de taflecht foar jo bern, oeral en altyd.
Jo binne ús iennichste ljocht yn it tsjuster.
Jo binne it libben foar wa’t stoarn binne.
Jou ús jo frede,
jou ús rêst en betrouwen.
Hear, bliuw by ús.
Amen.

169 Leave Heit, 
Jo binne God 
fan ear’t de wrâld wie,
Jo bliuwe God 
oant de wrâld der net mear is.
Wês yn ús koart bestean
mei jo leafde 
om ús hinne
en nim alle eangst en freze wei.
Lit ús fêst leauwe
dat Jo beskiede 
oer sin en foleining fan ’e wrâld.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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