
IV – Lêsroasters

De tsjerken fan reformatoaryske en roomsk-katolike trady-
sje en de tsjerken fan de reformaasje ûnderinoar fine inoar 
hieltyd mear yn in oardering fan de Skriften op sneinen en 
feestdagen yn it ramt fan it liturgysk jier. De reformatoa-
ryske tsjerken yn Nederlân wolle dêrby benammen rjocht 
dwaan oan it feit dat har woartels lizze yn ’e tradysje fan 
Israel. Israel lêst neffens in fêste oarder de Skriften om de 
wei fan Gods iepenbiering te folgjen; lyksa docht de krist-
like tsjerke dat mei de wei fan syn iepenbiering yn Kristus.
Peaske en Pinkster, de hjerst as tiid fan ferwachting fan de 
advint fan it himelsk Keninkryk, foarmje mei Krysttyd en 
Epifany it ramt foar in fêst patroan yn liturgy, lear en libben 
fan de gemeente it jier yn ’t rûn. It oerâlde prinsipe fan de 
earetsjinst jildt hjir ek: lex	 orandi,	 lex	 credendi – wat de 
tsjerke bidt, is de útdrukking fan har leauwen.

De hiele tsjinst stiet yn it teken fan it gebed, de biddende 
omgong mei de hillige Skrift en it fieren fan de sakramin-
ten. De oardering fan sneinen, feest- en tinkdagen neffens it 
liturgysk jier is te finen yn It	Tiideigene.

It	Tiideigene bestiet út ’e folgjende eleminten:
– introitus;
– gebed fan ’e dei;
– lêzing út it Alde Testamint;
– graduale of antwurdpsalm;
– lêzing út ’e brieven; 
– halleluja(liet);
– lêzing út it evangeelje;
– bea oer de jeften; 
– tanksizzing of eingebed.

Luthersk Lêsroaster
It klassyk liturgysk jier, sa’t dat hjoed de dei yn ’e Evan-
gelysk Lutherske Tsjerke stal kriget, giet foarop. Harren 
lêsroaster, mei in lange en respektabele tradysje, dat al yn 
’e foar-reformatoaryske tsjerke brûkt waard, telt mei yn it 
Mei-inoar op Paad-proses. Boppedat is dy ienjierrige oarde-
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ring mear as samar in lêsroaster. De folsleine rige introitus-
psalmen, de bybehearrende gebeden fan ’e dei en de sneins-
lieten binne deryn opnommen. De lutherske	 jiersyklus is 
sûnder wizigingen oernommen, ynklusyf de tafoeging fan 
in earste lêzing út it Alde Testamint en de gradualepsalmen 
(1976) en de op ’e nij besjoene introitusteksten en sneinslie-
ten (1992). De namme fan ’e snein bliuwt bestean, foarsa-
fier’t dy ûntliend is oan de earste psalm, respektivelik de 
antifoantekst, en foarsafier’t dy ynboargere is.

Tellingen fan de sneinen
Dit liturgysk jier is teffens it ramt foar oare lêsroasters. It 
moat ek dúdlik wêze dat it hiele feestjier om Peaske (dat 
altyd fierd wurdt op ’e snein nei de earste folle moanne 
yn ’e maitiid) draait. Dêrby wurde de sneinen yn prinsipe 
beneamd yn it spoar fan it feest dêr’t se op folgje. Mei it 
each op in lykwichtich ynpassen fan oare lêssykly yn it klas-
syk liturgysk jier en om dúdlik te meitsjen dat Peaske it hert 
fan it liturgysk jier is, prate wy mei de lutheranen tenei ek 
fan ‘sneinen fan Epifany’. It tal hinget ôf fan wannear’t de 
fjirtich dagen foar Peaske begjinne. Yn ’e simmer en hjerst 
is keazen foar in beneaming dy’t strykt mei it wikseljen fan 
’e tiid fan it jier ein septimber, om-ende-by de dagen dat it 
waar omslacht (‘quatertemperdagen’). De wikselsneinen nei 
Trinitatis – it tal hinget, lykas by de sneinen fan Epifany, 
ôf fan hoe ier of let Peaske falt – hite allinne oant 21 juny 
‘sneinen nei Trinitatis’. Fan 21 juny ôf oant 21 septimber 
telle wy de ‘sneinen fan ’e simmer’ en dêrnei komme de 
‘sneinen fan ’e hjerst’. De sneinen fan ’e hjerst, mei dêrnei 
de trije sneinen fan ’e foleining en de fjouwer sneinen fan 
Advint en it Krystfeest en de Epifany, binne yn wêzen ien 
syklus fan sneinen.

Mienskiplik Lêsroaster
Mei it each op de ûntjouwingen yn de hjoeddeiske oeku-
mene, wurdt yn dit Tsjinstboek in Mienskiplik	 Lêsroaster 
(ML) foar ús tsjerken opnommen, dat yn wêzen in bewur-
king is fan eardere lêsroasters dy’t opsteld binne troch de 
Roomsk-Katolike tsjerke, in grut tal katolike, anglikaanske 
en reformatoaryske tsjerken yn ’e Feriene Steaten en de Ald-
katolike tsjerke yn Nederlân. De gong fan saken wie dat it 
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nije roomsk-katolike leksionarium (OLM, 1969) yn ’e Feriene 
Steaten bewurke is ûnder auspysjes fan sechtjin tsjerken ta 
it Common	Lectionary (CL, 1983), yntusken Revised	Com-
mon	Lectionary (RCL, 1992). Ear’t dat proses echt op gong 
kommen wie, hat de Ald-katolike Tsjerke yn Nederlân it CL 
fia de Episcopal Church yn ’e Feriene Steaten oernommen en 
it hjir en dêr op ’e nij besjoen. It hat doe de namme Oud-
Katholiek	Lectionarium (OKL, 1993) krigen. Benammen de 
antwurdpsalmen binne folslein op ’e nij yn it ljocht fan de 
Nederlânske tradysje op it mêd fan it psalmsjongen op in 
rychje set. Dat OKL is op ’e nij besjoen om yn de Mei-inoar 
op Paad-tsjerken te brûken. De feroarings binne taret troch 
in wurkgroep dêr’t roomsk-katolike, âld-katolike en remon-
strantske riejouwers oan dielnommen hawwe. Om’t dy roas-
ters fan deselde struktuer útgeane, is it dúdlik dat dy yn ’e 
kommende desennia it meast brûkt wurde sille.

Kanttekeningen	by	it	Mienskiplik	Lêsroaster
De earste	 lêzing is ornaris út ’e profetyske boeken fan it 
Alde Testamint keazen yn ferbân mei it Evangeelje. Hoe 
yngeand de lêzing fan it Earste Testamint ek yn en troch 
it OLM útwreide is, dochs hâldt it in beheining yn. Sa’t it 
(R)CL dit probleem besiket op te heinen mei in pear koarte 
blokken baanlêzing út ’e profeten en de wysheidsliteratuer 
yn ’e simmertiidrekken, is minder slagge. Dêrmei wurdt de 
liturgyske struktuer fan de Tora ommers noch gjin rjocht 
dien. Boppedat is der gjin ferbân tusken de earste en de 
tredde lêzing. By de lêste revyzje is benammen sjoen nei 
it ferbân tusken de earste lêzing en it Evangeelje. Binnen 
de struktuer fan it OLM en OKL wie it mooglik en ferbet-
terje hjir en dêr wat, bygelyks troch de begrinzing fan in 
perikoop wat by te stellen. De pear earste lêzings út ’e deu-
tero-kanonike boeken binne ferfongen. By elke feroaring is 
neigien oft de earste lêzing en de antwurdpsalm noch fan 
tapassing binne.
De psalmen hawwe yn dat roaster in eigen plak as ‘twadde 
lêzing’, yn relaasje ta de earste lêzing út it Alde Testamint. 
Lykas earder sein, de gemeente hat mei it sjongen dêrfan in 
eigen oanpart yn it ferkundigjen fan de hillige Skrift yn ’e 
earetsjinst.
De lêzings út ’e apostelskriften folgje yn de OLM op ’e snei-
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nen it jier troch in sadanich eigen spoar, dat de apostels-
kriften net ta harren rjocht komme. De lêzings út ’e brieven 
binne yn it ML hanthavene, wannear’t se diel útmeitsje 
fan alle lêzings mei-inoar. Dêr’t dy in op himsels steande 
baanlêzing foarmje sûnder relaasje mei de earste lêzing en 
de evangeelje-lêzing, binne se net oernommen. De brieven 
moatte op in oare, bettere manier neffens har eigen aard en 
oarder lêzen wurde.

Fan it Luthersk Lêsroaster (LL) likegoed as it ML jildt dat it 
folslein oriïntearre is op ’e grutte feesten, benammen op it 
Peaskefeest. De trochgeande lêzing komt altyd op it twadde 
plak, as op it foarste plak al lêzende rjocht dien is oan ’e 
gong nei in feest en fan it iene feest nei it folgjende.

Oanfoljend Lêsroaster
Benammen yn ’e reformatoaryske tradysje is it wizânsje en 
nim in beskaat bibelboek en lês dat sûnder mear troch oant 
it út is. Om oan dy goede tradysje rjocht te dwaan en dochs 
in beskieden oanwizing te jaan, is neffens in ûntwerp fan 
H.A.J. Wegman troch de boppeneamde wurkgroep in lês-
roaster makke, dêr’t men yn njoggen ‘jiergongen’ de hiele 
bibel kursoarysk mei lêze kin. Dat Oanfoljend	 Lêsroaster 
(OL) wol: 
–  rjocht dwaan oan it trochgeand lêzen fan in bibelboek, 

sa’t dat yn ’e grifformearde tradysje altyd dien is;
– gemeenten en foargongers skewiele dy’t mei LL of ML 

net rjocht út ’e fuotten kinne;
– in suggestje dwaan foar lear-, middeis- en jûnstsjin-

sten;
– oanwizings jaan foar it lêzen fan de Brieven fan it Nije 

Testamint en de Skriften fan it Alde Testamint dy’t yn 
oare lêsroasters net hielendal of hielendal net har gerak 
krije.

It OL bestiet, lykas sein, út njoggen ‘jiergongen’ fan fjouwer 
tiden fan it jier en slút dus net sûnder mear oan by it tsjerk-
lik jier. Men kin der lykwols min om hinne dat op de tsjerk-
like kalinder de maitiid de tiid fan it jier is dat Peaske fierd 
wurdt en de winter de tiid is dy’t begjint mei it Krystfeest. 
Elke ‘tiid fan it jier’ bestiet út trjettjin sneinen. Mei de fees-
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ten is gjin rekken hâlden. It seit himsels dat men der yn ’e 
praktyk wol rekken mei hâldt, dat bygelyks op in beskate 
snein yn ’e maitiid it Pinksterfeest fierd wurdt.
De njoggen jiergongen meitsje it tsjerklik jier oersichtliker. 
It is net de bedoeling om dat roaster jier út jier yn slaafsk te 
folgjen. Men kin yn in beskaat jier ien fan de jiergongen út 
ien tiid fan it jier brûke en dêrnei oergean op in oare kolom 
út in oare jiergong. Sa komt der as fansels ôfwikseling en 
dat is in goede saak. Bygelyks wannear’t begûn wurdt mei 
it lêzen fan de Tora yn ’e maitiid (Exodus-Numeri), kin yn 
’e simmer de sechsde jiergong brûkt wurde (Galatiërs/Kolos-
sers) of fia de njoggende jiergong it evangeelje fan Lukas 
lêzen wurde. Sadwaande wurdt der in ferbining lein tusken 
it OL en it ML (respektivelik OLM en OKL).

Binnen de bibelboeken dy’t earst anneks wienen mei de tiid 
fan it jier, binne de perikopen mar út ’en rûgen ôfbeakene. 
Dy beslane gauris mear as ien haadstik. Der sil dus meastal 
in koarter stik, neffens eigen kar, lêzen wurde. It tawizen 
fan haadstikken oan in snein wurdt ek nimmen oplein.

De gruttere bibelboeken, benammen de fiif boeken fan 
Mozes en de fjouwer evangeeljes, binne mear kursoarysk 
behannele as de lytsere. Sil de Tora yndied mei in trochge-
ande lêzing rjocht dien wurde, dan is dêr de trijejierrige 
Tora-syklus foar. Dy kin hielendal of foar in part, mar yn 
alle gefallen foar in langer tiidrek as trettjin sneinen folge 
wurde. De synoptyske evangeeljes komme yn it ML wiid-
weidich oan ’e oarder. It OL kin lykwols brûkt wurde om 
oare aksinten te lizzen of om dy stikken te lêzen dy’t oars 
oerslein wurde.

Yn it OL wurdt mar ien skriftlêzing neamd. It wurdt oan ’e 
foargongers oerlitten oft it dêrmei ta kin of dat se dy sels 
oanfolje wolle.

Tora-roaster
Yn ’e oanwizing wurdt de Tora útskreaun yn in syklus fan 
trije jier it liturgysk jier bylâns. Dêrby wurdt rekken hâlden 
mei de feesten dy’t dêryn foarkomme, benammen it Peaske-
feest. Fan de bytiden frijwat grutte sedarim (perikopen) jildt 
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itselde as wat al earder by it OL opmurken is. Yn ’e praktyk 
sil gauris in koarter stik foarlêzen wurde. De Psalmen binne 
as ferkundigings- en antwurdpsalmen stik foar stik njonken 
de fiif boeken fan de Tora set. Oft dêrmei in histoaryske 
bedoeling op ’e nij eare oandien wurdt, is net hielendal wis 
en dêr wurdt oer redendield. Yn ’e praktyk docht lykwols 
bliken dat de trijejierrige Tora-syklus yn ’e mande mei de 
150 Psalmen in goede dissipline-oefening is. 

Yn it LL, it ML en Tora-syklus wurdt oansletten by in bestean-
de praktyk – òf by in ieuwenâlde tradysje (LL), òf by de ûnt-
jouwings yn de oekumene sûnt Vaticanum II (ML), òf by 
eksperimintele ûntjouwings yn ús tsjerke, sûnt de jierren 
santich (de Tora-syklus, dy’t wer woartele is yn ’e Joadske 
tradysje). Yn it OL is besocht om de hiele Skrift it jier yn it 
rûn, in plak te jaan.

Yn prinsipe kin der ek noch oan in lêsroaster tocht wurde 
dat út in mear pastoraal-oriïntearre ynteresse wei opboud is 
út ‘elemintêre’ lêzings, dy’t winliken ta it geastlik besit fan 
alle leauwigen hearre moasten. Miskien soe sa’n lêsroaster 
mei de tiid yn in op ’e nij besjoen Tsjinstboek opnommen 
wurde kinne.

V – It liturgysk jier

It hert fan it liturgysk jier is de fiering fan Kristus’ dea en 
ferrizenis op elke Dei fan de Hear en yn de trije dagen fan 
Peaske. It heilshistoarysk ‘hjoed’, dêr’t de gemeente yn dielt 
yn ’e wei dy’t Jezus gien is, is werom te finen yn de ier-krist-
like gewoante om mar ien alles omfiemjend feest te fieren: 
it ‘pascha’ fan de Messias. Dat omfiemet neffens hjoeddeisk 
besef op syn minst Passy, Peaske en Pinkster. Geandewei 
waard de heilsskiednis hieltyd mear opdield yn aparte feest- 
en tinkdagen. Dat resultearre nei safolle ieuwen yn in útkris-
tallisearre tink- of liturgysk jier, dêr’t elke perioade en elke 
snein syn spesifyk karakter yn hat. Datselde jildt bytiden ek 
foar de dagen fan ’e wike. It moat lykwols dúdlik bliuwe dat 
it karakter fan elke snein is, dat er “Dei fan de Hear’ is: dei 
fan ’e ferrizenis.

906 Snein,	feest-	en	tinkdagen



Om’t it hiele liturgyske jier tekene wurdt troch Kristus’ 
dea en ferrizenis, is der amper reden om it jier in opsetlik 
begjin of ein mei te jaan. De gewoante om it liturgysk jier 
mei de earste snein fan Advint begjinne te litten, hinget 
gear mei de stadichwei groeide ûntjouwing om op in 
historisearjende wize it libben fan Jezus ‘nei te spyljen’. 
Tematysk sprutsen bestiet der in nau ferbân tusken de lêste 
sneinen fan de hjerst, de ‘sneinen fan ’e Foleining’ en de 
‘tiid fan Advint’, lykas hjirnei beskreaun wurde sil. As der 
al fan in sesuer sprake is, dan is dy te sykjen by de ynset fan 
’e wei nei Peaske. It giet lykwols yn it gehiel fan it liturgysk 
jier om aspekten fan de heilsskiednis yn har ûnderlinge 
gearhing en om de ta-eigening dêrfan troch de gemeente. 
Dat dizze ferzy fan it Tsjinstboek nei âlderwenst begjint mei 
Advint, hinget gear mei de kar om dy funksjonearje te litten 
yn it ramt fan de oekumene. Yn alle tsjerken begjinne de 
tsjinstboeken mei Advint.

KRYSTRUNTE

De Krystrûnte omspant de tiid fan Advint, it feest fan 
Krysttyd en Epifany en de sneinen fan Epifany.

advInt

De tiid fan Advint bringt ús nei de fiering fan Krysttyd 
en Epifany. It Latynske wurd ‘adventus’ tsjut de plechtige 
yntocht oan fan ’e keizer yn ’e stêden fan syn ryksgebiet. 
Yn ’e liturgy sprekt de tsjerke benammen fan advint yn de 
betsjutting fan ’e ferwachting fan it weromkommen fan 
Kristus, de eskatology. It wurd ‘advint’ heart ta de taal fan 
de hope, de taal fan it keninkryk fan God.

Dy taal fan ’e ferwachting jout kleur oan ’e hjerst en de win-
ter. De tema’s frede, rjocht, oardiel, it weromkommen en it 
keninkryk steane yn ’e hjerst en it begjin fan ’e winter op ’e 
liturgyske aginda. Hjerst en winter hearre liturgysk sprutsen 
byinoar. De tsjerklike hjersttiid begjint om ’e Joadske feesten 
hinne, dy’t neffens de kristlike tiidrekkening yn ’e moannen 
septimber of oktober falle. De takomstferwachting dy’t de 
lêste sneinen fan ’e hjerst mei klam kleur jout, wurdt yn ’e 
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lêste fjouwer sneinen foar Krysttyd ‘ynfolle’ mei de ferwach-
ting fan de Minskesoan dy’t de tsjerke al begroetsje mocht. 
Gods grutte dieden út it ferline en syn Ryk dat komme sil, 
begroetsje inoar yn it kommen fan Jezus, de Kristus.

Om ’e wille fan ’e oekumenyske praktyk neame wy de lêste 
fjouwer sneinen fóár Krysttyd en Epifany de sneinen fan 
Advint. De tema’s fan dy sneinen binne: de tarieding op it 
feest fan Kristus’ earste kommen en syn twadde kommen yn 
hearlikheid. De iepeningsgebeden fan dy sneinen begjinne 
mei de oprop oan God om syn macht yn dieden om te set-
ten: ‘Kom oer mei macht en kom’. De kar fan ’e introitus-
psalmen yn ’e advintstiid ûnderstreket it útsjen nei de frede 
en gerjochtichheid fan Gods Keninkryk (Ps. 25, 80, 85, 19). 
Fan 17 desimber ôf ferskoot it aksint nei de tarieding op 
it Krystfeest. Yn ’e fespers fan 17 oant en mei 23 desimber 
wurde dan as antifoan by de Lofsang fan Maria de saneamde 
‘O-antifoanen’ songen. Dy roppe Kristus mei ûnderskate 
profetyske titels oan, dêr’t de earste letters – yn omkearde 
folchoarder – de tekst ero	 cras fan foarmje: moarn sil Ik 
der wêze. De lêzings en de dêrby hearrende skriftlieten 
binne yn it LL likegoed as yn it ML inte op in struktuer dy’t, 
tematysk sprutsen, ienjierrich is. Op de earste advintssnein 
wurdt neffens it LL it ferhaal fan ’e yntocht yn Jeruzalim 
lêzen, wylst yn it ML út de apokalyptyske rede fan Jezus oer 
de ‘tekens oan sinne, moanne en stjerren’ en de útrinnende 
figebeam lêzen wurdt. De twadde en tredde snein wurde 
yn it ML tekene troch Johannes de Doper. De fjirde snein is 
yn it LL wijd oan de breugeman dy’t komt, en yn it ML oan 
Maria. It aksint ferskoot fan it weromkommen nei it earste 
kommen en dat is yn dy lêzings werom te finen. De tredde 
snein, Gaudete – wês bliid – (Fil 4:4-6), kombinearre mei 
Psalm 85, dy’t alle tema’s fan de hjersttiid gearfettet, jout 
oan dy snein syn bysûndere glâns. De kleur fan dy snein 
– lykwols net yn ’e wike dy’t dêrop folget – ljochtet dan ek 
op ta rôze (ferlykje snein Laetare yn ’e Fjirtichdagetiid). 
De fjirde snein draacht in noch ynbanniger karakter. De 
gemeente smeket om it (werom)kommen fan ’e Messias. 
Rorate	 coeli – ‘Himel, lit it gerjochtichheid (of: de Rjocht-
feardige) dauje’ (Jesaja 45:8).
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krystfeest en epIfany

It Krystfeest en it feest	 fan	 Epifany foarmje mei-inoar de 
midden fan ’e Krystrûnte. De fiering fan it Krystfeest begjint 
mei de fespers op de foarjûn en de nachttsjinst.  Psalm 2, 
de introitus fan dy nachttsjinst, set de toan foar de fiering 
fan it Krystfeest: ‘Myn Soan bisto: hjoed bin Ik dyn heit wur-
den’. De lêzings binne Jesaja 9, ‘it folk dat yn it tsjuster gean 
moast, hat in grut ljocht sjoen’ en Lukas 2:1-20, de berte út 
’e himel middenmank de hoeders. De Krystmoarn wurdt 
bepaald troch de prolooch fan ’e brief oan ’e Hebreeërs, 
‘God hat eartiids sprutsen troch de profeten’ (ferl. Gesang 
102) en de prolooch fan it Evangeelje nei Johannes, ‘it Wurd 
is minske wurden en Hy hat ûnder ús wenne’.

Yn it spoar fan Krystfeest steane op ’e dagen dêrnei in tal 
‘hilligen’ op ’e liturgyske aginda. It oantinken oan Stefanus, 
de earste kristlike martler wurdt fierd op 26 desimber. Op 
27 desimber falt de feestdei fan Johannes, de apostel en 
evangelist. Op 28 desimber binne it de ‘ûnskuldige bern 
fan Betlehem’, dy’t dan betocht wurde. It Tsjinstboek folget 
dêryn de lutherske – en roomsk-katolike – tradysje. Yn de 
liturgyske praktyk fan ’e gemeente kinne eleminten út de 
krystfiering hiel goed mei dy tinkdagen ferbûn wurde.

Aldjiersjûn hat gjin relaasje mei de tema’s fan de Krysttiid. 
Yn dit Tsjinstboek stiet in preektsjinst of fesper oanjûn. De 
tema’s dêrfoar binne ‘tiid en ivichheid’ en de beskerming 
dy’t God biedt.

De achtste	Krystdei is better bekend as Nijjier. De gemeente 
betinkt dan de nammejouwing en de besnijenis fan de 
Hear. De lêzing út Numeri 6 yn it ML ferwiist min ofte mear 
nei it feit dat op dy dei it nije kalinderjier begjint.

It twadde feest fan de Krystrûnte is Epifany. It evangeelje 
út Mattéus 2 fertelt hoe’t de messiaanske minske ferskynt 
(epifany) as kening foar alle folken. Hoe’t er kening wêze sil, 
komt ta utering yn de fiering fan de achtste dei fan Epifany: 
Jezus’ doop yn ’e Jordaan. Dy wei wol er gean, om’t it er ‘sa 
op ’en bêsten docht, wat God wol’ (Mt 3:15). Yn it ML wurdt 
de Doop fan de Hear fierd op ’e earste snein nei Epifany. It 
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tredde tema fan Epifany is de ‘brulloft te Kana’, it earste 
teken dat Jezus docht. It komt oan bod op ’e snein nei de 
Doop fan de Hear.

sneInen fan epIfany

Op ’e sneinen fan Epifany steane in tal roppingsferhalen 
oanjûn en parten út de berchrede (jier-A) en fjildrede (jier-
C). Op al dy ‘griene’ sneinen foarmje it evangeelje en de 
âldtestamintyske lêzing mei de antwurdpsalm ien gehiel. 
Mei dy sneinen fan Epifany wurdt de Krystrûnte ôfsletten. 
Yn it LL wurdt de tiid fan Epifany beëinige mei de lêzing fan 
de ferhearliking op ’e berch (Mt 17:1-9).

PEASKERUNTE

De Peaskerûnte omfiemet de Fjirtichdagetiid, de trije dagen 
fan Peaske en de Peasketiid, dy’t ôfsletten wurdt mei Pink-
ster, de fyftichste Peaskedei. De lutherske tradysje hat in 
tariedingstiid fan trije sneinen: Septuagesima,	Sexagesima 
en Quinquagesima, dy’t oan de Fjirtichdagetiid foarôf 
geane. It ML hat sa’n tariedingstiid net.

fjIrtIchdagetIId

Gâns lêzings en gebeden yn de Fjirtichdagetiid bringe de 
oarsprong yn ’t sin fan dy tiid: in kategetyske doopkursus 
op wei nei de Peaskewacht. De learlingen yn it leauwen rie-
de har ta op har doop, wylst de doopte gemeenteleden har 
mei harren tariede op it betinken fan de eigen doop yn de 
Peaskewacht. De sneinen wize dêrby in tal kearnmominten 
oan op de wei dy’t de Hear nei Peaske gien is. Geandewei is 
mei dy tarieding op ’e fiering fan it peaskefeest de praktyk 
fan it fêstjen ferbûn. No is der yn it tsjerklik libben op ’e 
nij oandacht foar in beskate konsintraasje en fersobering 
yn de tarieding op de peaskefiering. Mar de sneinen wurde 
net by de fjirtichdage-telling belutsen: it kinne gjin fêstel-
dagen wêze. De dei fan de Hear stiet ommers yn it teken 
fan de fiering fan de ferrizenis fan de Hear. Wol wurdt yn 
de Fjirtichdagetiid yn de tsjinsten alle útwrydskens mijd. 
De ‘Gloria’-lofsang en de Halleluja-sang ferfalle. Yn de grif-
formearde tradysje is it wenst en jou yn de tarieding op it 
peaskefeest benammen omtinken oan it lijen fan Kristus. 
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Sadwaande is foar dy tiid de beneaming ‘Lijenstiid’ ynboar-
gere. Dy perioade omfiemet sân sneinen foarôfgeand oan 
it Peaskefeest en ferskilt dus yn omfang en tematyk fan de 
‘Fjirtichdagetiid’.

De Fjirtichdagetiid begjint mei Jiskewoansdei. Dy ynset 
fan de kommende tocht nei Peaske stiet yn it teken fan 
boete en ynkear. Yn it LL nimt Psalm 69 in wichtich plak 
yn: ‘Rêd my, o God, want it wetter stiet my oan ’e lippen ta. 
Ik sakje djip yn ’e modder wei en haw neat om op te stean. 
Ik bin yn djip wetter belâne en de stream spielt my fuort’. 
Dêr wurdt as kearfers of antifoan by songen: ‘Ferhear my, 
heare, want jo geunst is goed, kear Jo nei my ta yn grut 
erbarmjen’ (Psalm 69:17). Yn it ML komt Psalm 57 oan ’e 
oarder: ‘Genede, o God, genede foar my, want by Jo sykje ik 
ûntwyk’. Yn beide lêsroasters komt ûnder mear Joël 2:12-
19 oan ’e oarder: ‘Kom by My werom mei jim hiele hert, 
fêstjend en mei triennen en rouklachten! Skuor jim it hert 
en net de klean en kom werom by de heare, jimme God!’ It 
evangeelje út de Berchrede sprekt ek fan it fêstjen (Mt 6:[1-
6], 16-21). Mei dy boetefiering is it oanbringen fan de jiske 
ferbûn. De palmtûken dêr’t de gemeente it jier dêrfoar de 
Hear op Palmsnein mei begroete, wurde ta jiske ferbaarnd: 
‘... it fjoer fan bloed en siel waard ta jiske’ (Zingend Geloven 
1&2/9). Dy jiske wurdt op ’e hollen fan de gemeenteleden 
struid, of de foarholle wurdt harren mei jiske bekrúst mei 
de wurden: ‘Bekear jimme en leau it evangeelje’ of ‘Betink, 
minske, datst stof bist en wer stof wurde silste’. 

De introitussangen binne it skaaimerk fan de sneinen fan 
de Fjirtichdagetiid. De sneinen wurde neamd mei de earste 
wurden fan it kearfers by de introituspsalm. Op ’e earste 
snein spilet Psalm 91 in wichtige rol. It is de psalm dy’t 
de duvel oanhellet as er Jezus foar him besiket te winnen. 
De introitus Invocabit, ‘Ropt er My, dan jou Ik antwurd’ 
komt út dy psalm. De twadde en tredde snein ûntliene har 
introitus oan Psalm 25: Reminiscere, ‘Tink oan jo barm-
hertigens en geunst, want dy binne fan âlds’ op ’e twadde 
snein, en Oculi, ‘Ik hâld de eagen aloan op de heare’ op ’e 
tredde snein. Op ’e fjirde snein is it ‘Lyts-Peaske’ of ‘heal-
fêstjen’. De pearse kleur ljochtet op nei rôze en de feestlike 

911Taljochting



introituspsalm 122 wurdt omjûn troch de antifoan Laetare: 
‘Wês bliid mei Jeruzalem en jubelje it út om har, allegearre 
dy’t har leafhawwe’ (Jes 66:10). As de Fjirtichdagetiid opfette 
wurdt as in tocht troch de woestyn op wei nei Peaske, dan 
is snein Laetare as in oäze ûnderweis. Snein Gaudete yn 
de Advint is in wjergader fan dy snein. De introitus fan de 
fiifde snein is Judica, ‘Doch my rjocht, o God, gean foar my 
yn ’e pleit tsjin it folk dêr’t gjin trou by is’ (Psalm 43).

De evangeeljelêzings binne net minder markante momin-
ten fan ’e sneinen yn ’e Fjirtichdagetiid. Dy wurde om sa 
te sizzen ‘bekommentariearre’ troch de oare lêzings en 
lieten dy’t yn it lêsroaster oanjûn steane. Hja tsjinje dus in 
beskaat doel, dêr’t de liturgy by funksjonearret as ‘bibelsk 
teolooch’. De evangeeljelêzings fan dizze tiid jouwe min 
ofte-mear in gearfetting fan ’e geheimen fan it leauwen. 
De earste snein wurdt yn beide lêsroasters karakterisearre 
troch deselde evangeeljelêzing: de fersiking yn ’e woestyn. 
Dy snein is benammen in ynlieding op ’e Fjirtichdagetiid. 
De twadde sneins priuwt men al wat fan Peaske: Jezus 
wurdt toand yn syn ferhearlike opstanningslichem. Yn it LL 
stiet foar dy snein oanjûn it ferhaal fan ’e Kananeeske frou 
(Mt 15:21-28). De tredde snein wurdt yn it LL tekene troch it 
útbannen fan ’e duvel (Luk 11:14-28). Yn it ML lêst men yn it 
A-jier fan ’e Samaritaanske frou by de boarne. Yn ’e opgong 
nei Peaske jildt dat as in byld fan ’e reiniging troch de doop. 
Jezus’ reiniging fan en wurden oer de timpel steane sintraal 
yn jier-B. Yn jier-C stiet dy snein yn it teken fan Gods barm-
hertigens en syn reeëns om te ferjaan. It is in tema dat de 
Fjirtichdagetiid yn it sin ropt as in tiid fan boete en ynkear. 
De fjirde snein draacht in feestlik karakter. Yn it LL en it 
B-jier fan it ML is de lêzing fan ’e spiziging op ’e berch (Joh 
6) in ferwizing nei it Peaskekarakter en de eskatologyske 
ferwachting fan it Nachtmiel. Yn jier-A funksjonearret de 
genêzing fan ’e blynberne man as in oanlieding foar de 
doopkategeze en ferwiist dus nei de Peaskewacht. Yn jier-C 
lêze wy it ferhaal fan ’e ferlerne soan, lykas de spiziging op 
’e berch, in ferwizing nei de ferwachting fan it kommende 
Ryk. De fiifde snein kriget alle klam as in lijenssnein en 
wurdt yn it LL tekene troch de fraach fan Jezus: ‘Wa fan 
jimme kin bewize dat Ik mis bin?’ en de konsekwinsjes dy’t 
syn kritisy dêroan ferbine: ‘Doe krigen se stiennen op om 
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Him dêrmei te smiten’. Yn ’e Lutherske en oare ‘klassike’ 
tradysjes begjint op dy snein de lijenstiid yn ingere sin. Yn 
it ML ferwize alle teksten yn it A-jier nei de opstanning of 
hâlde dêr streekrjocht ferbân mei. Jier-B rjochtet him op ’e 
ûntliddiging fan de Hear en jier-C sit dêr tuskenyn en jout 
in goed foarbyld fan ’e Fjirtichdagetiid as tarieding op it 
hiele Peaske fan de Hear: syn lijen, syn dea en syn ferrize-
nis. It ML giet der fan út dat de ‘lijenstiid’ yn ingere sin pas 
begjint op Palm- en Passysnein.

De Stille	 Wike is in part fan ’e Fjirtichdagetiid. Likegoed 
draacht dy wike in eigen karakter. It lijen fan Kristus freget 
alle omtinken. Dêrfandinne dat de sechsde snein fan ’e Fjir-
tichdagetiid nei de yntree fan ’e palmtûken dêr’t Jezus as 
Kening yn ferwolkomme wurdt, karakterisearre wurdt as 
‘Passysnein’ of ‘Lijenssnein’. Foar Palm - en Passysnein is de 
dûbelens typearjend, dêr’t Gesang 173 mei beslút: ‘Hjoed 
in hosanna, moarn oan ’t krús mei Him!’ Sadwaande ûntli-
ent dy snein syn namme oan ’e iene kant (Palmsnein) oan 
’e evangeeljelêzing by de yntree oer Jezus syn yntocht yn 
Jeruzalem, oan ’e oare kant (Passysnein) oan it evangeelje 
fan ’e haadtsjinst op dizze snein: it folsleine lijensferhaal. 
Oer de yntocht yn Jeruzalem wurdt lêzen op in bysûnder 
momint, te witten by de yntree yn ’e tsjinst. Dy lêzing, in 
gebed by de palmtûken (en de palmpeaskestokken dy’t ek 
mei sokke palmtûken fersierd binne) en de prosesje dêrmei, 
foarmje mei-inoar in lytse ‘tsjinst yn ’e tsjinst’. Dy wurdt 
dêrnei fuortset mei yn alle gefallen it gebed fan ’e dei. In 
beneaming as ‘Palm- en Passysnein’ jout it twaslachtige 
karakter fan dizze dei it bêste syn gerak. De Mattéus- (jier-
A), Markus- (jier-B) en Lukaspassy (jier-C) wikselje inoar ôf 
op Palm- en Passysnein; de Johannespassy wurdt lêzen en/of 
songen op Goedfreed. It LL kombinearret op Palmsnein it 
yntochtsferhaal mei de lêzing oer de nôtkerl dy’t yn ’e ierde 
stjert (Joh 12:12-20).

de trIje dagen fan peaske

Nei de tariedingstiid fan fjirtich dagen begjint it Peaskefeest 
op ’e jûn fan Wite Tongersdei, de jûns foar Goedfreed. Yn it 
spoar fan ’e âldtestamintyske tradysje set de tsjerke ek in 
tinkdei yn op in jûn dy’t oan in dei foarôfgiet. De fiering 
fan ’e Peaskenacht is dan de iere sneinsfiering. Sadwaande 
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duorret de Peaskefiering fan Wite Tongersdei-te-jûn oant en 
mei Peaskesnein. Yn ’e fiering fan dy ‘Trije dagen fan Peas-
ke’ binne lijen, dea en opstanning fan Jezus Kristus net los 
fan inoar te tinken.

It is fan belang dat dy ienheid fan dea en opstanning yn alle 
fieringen dy’t folgje, bewarre bliuwt. It Peaskefeest begjint 
op Wite Tongersdei mei de ynsetting fan it Nachtmiel. Dat 
ûnderstreket de frijwillige en frijmachtige died fan de Mes-
sias. Op Goedfreed wurdt ta utering brocht dat wy minsken 
Him dit lot ûndergean litten hawwe. Stille Sneon tsjûget 
fan Jezus syn delgean yn it ryk fan ’e dea. Yn ’e Peaskenacht 
wurdt in wacht hâlden, dêr’t de gemeente yn talibbet nei 
de fiering fan ’e opstanning fan Kristus op ’e iere Peaske-
moarn. De fiering fan it Peaskefeest is alle jierren op ’e nij 
in oefening fan ’e wei fan it leauwen, dy’t in kristen troch it 
libben giet. As liturgy in yngean is yn ’e fermoedsoene werk-
likheid tusken himel en ierde, tusken God en minske, troch 
Kristus, dan sil yn ’e liturgy ek it betinken fan ’e fermoed-
soening sels plak fine. De fiering fan it Peaskefeest helpt de 
gemeente om op ’e nij diel te krijen oan, him te ferdjipjen 
yn en him befrije te litten troch it geheim fan de krusige en 
opstiene Hear Jezus Kristus.

Dêrom komme beide sakraminten oan ’e oarder. Net allinne 
de doop fynt syn oarsprong yn Peaske, mar de fiering fan it 
Miel fan de Hear likegoed. Op Wite Tongersdei leit de klam 
op ’e ynsetting fan it Nachtmiel en it diakonale karakter 
fan dy fiering. It evangeelje út Johannes 13:1-15 ferhellet 
fan it fuotwaskjen as foarbyld fan tsjinstberens. De diakony 
fynt syn grûn yn ’e leafdefolle oerjefte fan de Hear sels, dy’t 
syn libben jout as ‘in folsleine fermoedsoening fan al ús 
sûnden’. Dêrmei jout de fiering fan it Nachtmiel ek rjoch-
ting oan Goedfreed. Yn ’e fiering fan it Miel fan de Hear op 
’e (iere) Peaskemoarn falt it folle ljocht op ’e opstanning. 
De betsjinning fan it Nachtmiel op Goedfreed giet der fan 
út dat it Miel op Wite Tongersdei net fierd is en leit yn it 
brutsen brea en de fergetten wyn de klam op Jezus syn fer-
soenjend lijen en stjerren.
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It brûken fan liturgyske	kleuren jout de haadaksinten oan 
fan ’e ûnderskate fieringen fan ’e trije dagen fan Peaske. 
De tongersdei-tejûn wurdt as ‘wyt’ karakterisearre. Dêrmei 
wurdt ferwiisd nei Gods oermacht: ‘Ik haw folmacht krige 
om it libben te jaan, mar ek om it werom te nimmen’ 
(Joh 10:18). It is de kleur fan it kleed dêr’t dopelingen mei 
beklaaid wurde. Har klean binne wosken en wyt makke yn 
it bloed fan it Laam (Iep 7:14). Goedfreed hat yn it spoar fan 
’e yntree op Palmsnein read as kleur. Dy kleur fertsjinnet 
de foarkar boppe swart of pears, om’t mei read it fergetten 
bloed fan it martlerskip ta utering brocht wurdt. It is ek de 
kleur fan ’e Geast dy’t mei syn ynspiraasje troch alle minsk-
like grinzen hinne brekt. Pears leit mear aksint op ynkear 
en boete. Dêrmei is it de kleur fan rou wurden. Dat is net 
it haadaksint fan Goedfreed. Swart wurdt net mear brûkt 
as liturgyske kleur en kin dêrom mar better net Goedfreed 
karakterisearje. Stille Sneon bliuwt read oant it ynfallen 
fan ’e jûn as de Peaskewacht begjint. De kleur fan ’e Peaske-
wacht hinget ôf fan ’e foarm dêr’t dy yn fierd wurdt. De 
earste foarm set yn mei de Lof fan it Ljocht en wurdt dêrom 
alhiel behearske troch de kleur wyt. De twadde foarm 
begjint mei tema’s dy’t oanslute by Goedfreed en Stille 
Sneon: lijen en hoop op befrijing. Yn it foarste part fan dy 
Peaskewacht is de kleur dêrom read of pears. Yn it twadde 
part, de fiering fan ’e opstanning en de betsjinning fan ’e 
doop, is de kleur fansels wyt.

Wite Tongersdei
Yn ’e yntree fan Wite Tongersdei wurdt de fiering fan de 
trije dagen fan Peaske gearfette. De yntreepsalm is Psalm 67, 
in liet fan ’e rispinge. De antifoan by dy psalm is Galatiërs 
6:14: ‘Wy meie derfoar bewarre wurde op wat oars grut te 
gean as op it krús fan ús Hear Jezus Kristus, yn Wa’t ús heil 
is, ús libben en ferrizenis, troch Wa’t wy ferlost en befrijd 
binne’ (ferlykje Gesang 192:2). De ferbining fan psalm en 
antifoan makket dúdlik dat de psalm in lofliet is op ’e 
‘fruchten’ fan ’e krúsbeam, de beam fan it libben (Gesang 
184). Mei-inoar typearje Psalm 67 en Galatiërs 6:14 de trije 
dagen fan Peaske. De gewoante om ek yn ’e yntree it Gloria 
yn te setten, wiist lyksa op it omfetsjende peaskekarakter 
fan Wite Tongersdei.
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De fiering fan Wite Tongersdei hat fjouwer motiven: úttocht 
en befrijing, tsjinstberens, miel en ferrie. Dy steane net los 
faninoar, mar binne yn ’e lêzingen, lieten, gebeden en 
hannelingen befrissele.

Uttocht en befrijing komme yn Exodus 12, de earste lêzing, 
en de dêrby hearrende antwurdpsalm 81 of 116 oan ’e oar-
der. Krektlyk as de yntree jouwe dy lêzing en psalms rjoch-
ting oan it hiele peaskefeest. De ûnskiedbere relaasje fan ’e 
kristlike peaskefiering mei it Pêsach fan Israel wurdt dêryn 
ta utering brocht.

It evangeelje fan Wite Tongersdei is it ferhaal fan it fuot-
waskjen, Johannes 13:1-15. Behalven de fiering fan it Miel 
hat de Hear noch in oar teken as foarbyld neilitten, dat Er 
syn learlingen opdraacht nei te folgjen: ‘As Ik, de Hear en 
de Master, jimme no de fuotten wosken haw, dan hearre 
jimme inoar de fuotten te waskjen; Ik haw jim ommers in 
foarbyld jûn, dat jimme krektlyk dwaan sille as Ik jimme 
dien haw’. De gemeente betinkt dêrby dat Jezus likegoed 
Judas as Petrus de fuotten wasket: hy dy’t Him ferriede sil, 
heart ek by it tolvetal. Dat is no krekt wat Petrus – en yn 
syn spoar de gemeente – faak net begrypt. It is dêrom net 
sûnder betsjutting dat guon tradysjes dat fuotwaskjen oan-
hâlden hawwe as in konkreet teken fan tsjinstberens fan ’e 
gemeenteleden oan elkoar.
Sil dat fuotwaskjen sin en doel ha, dan moat it as teken 
fan diakony (tsjinstberens) ferstien wurde kinne. Dan moat 
benammen dúdlik wêze wat dy symbolyk yn earste ynstâns-
je te sizzen hat. Yn it stoffige Midden-Easten is it waskjen fan 
’e fuotten in needsaak, foardat de gasten oan tafel skikke. 
Dat komt ûnder oaren ta utering yn ’e refreinen dy’t by it 
fuotwaskjen songen wurde: ‘In nij gebod jou Ik jimme: dat 
jimme inoar leafhawwe moatte lykas Ik jimme leafhân haw’ 
(Joh 14:34) en Ubi	caritas	et	amor,	Deus	ibi	est (Dêr’t freon-
skip is en leafde, dêr is God). Fan dy lêste sang binne in pear 
bewurkings yn ’e Liturgyske sangen opnommen (128-130). 
In oare mooglikheid is om – al of net yn relaasje ta letterlik 
fuotwaskjen – koarte berjochten foar te lêzen dêr’t immen 
tsjûgenis yn ôfleit fan syn of har motivaasje om tsjinstber 
te wêzen. Hoe’t it ek ynfolle wurdt: dit teken sil it meast 
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bydrage ta de belibbing fan Wite Tongersdei as it ferbûn 
wurdt mei de gebeden en de jeften dy’t foar it Miel en de 
dêrút fuortkommende diakony ynsammele wurde.

Krekt op dizze jûn kin men der foar kieze om by de fiering 
fan it Nachtmiel it mei-inoar-wêzen klam te jaan: de hiele 
gemeente sit of stiet om de tafel hinne. Dúdlik is dat de fie-
ring fan it Miel fan de Hear op ’e jûn foar syn lijen en dea, 
yn ’e nacht dat er ferret waard, tekenjend is foar de krêft 
en de yntensiteit fan de fieringen fan it Miel fan de Hear 
fierderop yn it jier.

Nei it eingebed wurdt de Tafel ôfhelle. De gewoante om nei 
elke fiering fan it Miel (foar it eingebed) brea en wyn fan ’e 
Tafel te nimmen, kin útwreide wurde troch op dizze jûn, no 
oan ’e ein fan ’e tsjinst, de oergong nei de nacht fan it lijen 
fan de Hear en syn oerlevering mear klam te jaan. It fer-
stiljen dat begjint as op sobere wize brea en wyn, kearsen, 
blommen en kleden fuortbrocht wurde, is karakteristyk 
foar dizze jûn/nacht. Dêrnei kin ien fan de oanjûne skrift-
lêzings út Johannes of Mattéus lêzen wurde of gesang 180 
songen wurde: ‘Gethsémané, yn nachtlik skaad berutsen’. 
De gemeente giet de nacht yn mei it jûnsgebed: ‘Bliuw by 
ús, Hear, it rint al nei de jûn. De dei is om’ (Luk 24:29, Ges. 
392). Fan dat momint oant de Peaskewacht is de Tafel leech. 
Der baarne gjin kearsen.

Goedfreed
Lykas de tsjinst op Wite Tongersdei ûnderbrutsen wurdt, sa 
wurdt de liturgy fan Goedfreed fuortset: yn stilte. Der is gjin 
muzyk. De foargongers komme foar it begjin fan ’e tsjinst 
stilwei de tsjerke yn. De tsjinst kin mei ien fan de oanjûne 
gebeden begjinne. De tsjinst kin ek sûnder neiere oankundi-
ging of ynlieding begjinne mei it part út de profeet Hoséa, 
dat yn it LL oanjûn wurdt.

De tsjinst op Goedfreed hat trije eleminten: de ferkundiging 
fan ’e Skrift, de gebeden en de krúsmeditaasje.

Yn ’e ferkundiging fan de Skrift falt de klam op ’e ferbi-
ning tusken de lêzing út de Tora en it passyferhaal neffens 
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Johannes. De ferbinende skeakel tusken dy beide binne de 
antwurdpsalms 140 of 22 en de lêzing út de brief oan de 
Hebreeërs. De passy wurdt it leafst mei trije stimmen lêzen 
of songen: ien stim foar de evangelist, ien stim foar de wur-
den fan Kristus en ien foar de oaren, en ôfwiksele mei lieten 
fan de gemeente. Dêr’t it wenst is om by de evangeeljelêzing 
te stean, stiet de gemeente yn alle gefallen by it part dat 
fertelt fan it ferstjerren fan de Hear.

De gebeden op dizze dei beslane it hiele libben fan de 
gemeente, har woartels yn Israel en har ropping yn ’e wrâld. 
Elke bea wurdt foarme troch trije eleminten: de yntinsje, 
de gebedsstilte en it gearfetsjend gebed. De yntinsje kin 
troch in diaken of in oar gemeentelid ûnder wurden brocht 
wurde. Yn stilte bidt de gemeente dêrnei foar wa’t yn dy 
yntinsje neamd wurde. Dan fettet de foargonger de gebeden 
gear yn in gebed, dat, mei in berop op Gods frijmachtige 
dieden, freget om dejinge foar wa’t bidden wurdt yn syn 
hoede op te nimmen. Der kin by dy gebeden ek ôfwikseling 
oanbrocht wurde yn de lichemshâlding: sitte, knibbelje en 
stean. By de yntinsje sit de gemeente, ûnder de gebedsstilte 
leit se op ’e knibbels, wylst se stiet by it gebed dat de foarg-
onger út har namme docht.

It tredde en lêste part fan de Goedfreedfiering is de krúsme-
ditaasje. It is in oertinking by it krús: de gemeente lit har te 
binnen bringe dat hja it is dy’t de Hear krusiget. It is in tige 
ynkringend en yngripend barren. De krúsmeditaasje set yn 
mei it sjongen fan de oanrop: ‘O wûnder krús, o heimenis, 
fan ’t offerhout dat Kristus droech’. De gemeente antwurdet 
mei de akklamaasje: ‘Kom, lit ús Him oanbidde’. Gesang 
192, ‘O wûnder krús, o heimenis’, is in bewurking fan dy 
antifoan. As wy de krúsmeditaasje op dy wize ynsette, beli-
de wy mei Revius: ‘Nee, Hear, it binn’ de Joaden net, dy’t har 
misgienen’. Yn gemeenten dêr’t it wenst is dat der in krús 
hinget of foar dizze dei yn it bysûnder delset wurdt, bringt 
men ûnder it sjongen fan ‘De klacht fan God’ en oare krús-
hymnen in groet oan it krús. Dêr wurdt útdrukking mei 
jûn dat men Kristus hulde bringe wol troch it teken fan syn 
delgean en opstean tichterby te kommen, der blommen by 
te lizzen, der stil by te stean of der op in oare wize passend 
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omtinken oan te jaan. Dy liturgyske beweging foarmet ek in 
wêzentlik ûnderdiel fan de wei fan de leauwige. Sadwaande 
wurdt sichtber en fielber, en ûndergiet elk it wierliken dat 
syn of har eigen libben yn it teken stiet fan de krusige en 
opstiene Hear.

‘De klacht fan God’ is ien fan de meast ynkringende hym-
nen yn de krúsmeditaasje. It is in oanklacht fan God om 
wat minsken Him oandogge. Wy sjogge dêr de foarm yn 
werom dy’t al troch de profeten fan it Alde Testamint brûkt 
wurdt: ‘Myn folk, wat haw Ik dy oandien? Wêr haw Ik dy 
mei ôfmêde? Sis it My! Ik haw dy ommers út Egypte weihelle 
en dy út it slavehûs ferlost.’ (Micha 6:3-4). Mei ‘De klacht fan 
God’ giet de kristlike gemeente net stean oan de kant fan de 
Hear, om har op te stellen foar de Joaden oer. Se giet earder 
deemoedich njonken harren stean, yn skuldbelidenis foar 
it antlit fan de Hear. De tsjerke-út-de-heidens identifisearret 
har mei it Israel fan Mozes-en-de-profeten yn dy sin, dat hja 
har ek troch de mûle fan harren troch de Hear sels roppen 
wit ta bekearing, boete en berou. Hja folget it Israel fan 
Mozes-en-de-profeten yn syn selskrityk.

De krúsmeditaasje wurdt ôfsletten mei in hymne, bygelyks 
Gesang 195: ‘No sinkt it ljocht’, dêr’t it ynfallen fan de 
grutte sabbat yn besongen wurdt.

Goedfreed, ek wol ‘Krúspeaske’ neamd, wurdt besletten mei 
in gebed en/of it Us Heit. De tsjinst einiget yn stilte.

Stille Sneon
De Stille	 Sneon is gjin ‘lege’ dei, gjin dei dat de liturgy 
fan de tsjerke swijt. De ier-kristlike belidenis fan it leauwe 
hat mei it ‘deltein yn it deaderyk’ besocht om de folsleine 
oermacht fan God, de oerwinning fan de Messias op sûnde, 
dea en duvel, ûnder wurden te bringen. Op dizze dei kinne 
ûnder mear Mattéus 27:57-66 en 1 Petrus 3:17-22 lêzen 
wurde: de grêflizzing en Jezus syn hinnegean yn de Geast 
en syn preek oan de geasten yn de finzenis. De reformatoa-
ryske tradysje hat dy ferbannen ferbrutsen troch it ‘deltein 
yn it deaderyk’ te identifisearjen mei de ‘Godferlittenheid’ 
oan it krús en it dêrmei te pleatsen fóár it ferstjerren fan 
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de Hear. Yn it fierdere fan de fiering fan de trije dagen fan 
Peaske hat it doel en sin om it deistich gebed op dizze dei 
as in wacht by it grêf ynhâld te jaan.

Peaskewacht
Yn de Peaskewacht komme alle aspekten fan de peaskefie-
ring byinoar: lijen, stjerren en opstanning. It is it hichtepunt 
en de ôfsluting fan de trije dagen fan Peaske. Mei wat yn ’e 
peaskenacht bard is, is it hiele kristlike leauwen begûn. It 
is dan ek mooglik om, yn it spoar fan de oarspronklike tra-
dysje, de hiele fiering fan de trije dagen fan Peaske yn dizze 
fiering gear te bringen. Twa foarmen foar de fiering fan de 
peaskewacht wurde dêrom oanbean. De earste foarm slút 
oan by de fiering fan de trije dagen fan Peaske, te begjinnen 
mei Wite Tongersdei. Dy fiering stiet hielendal yn it teken 
fan de opstanning en begjint mei de Lof fan it Ljocht, it 
oanstekken en de yntocht fan de peaskekears, ferbûn mei de 
lofsang dêr’t Kristus yn besongen wurdt as it ljocht dat alle 
tsjuster oerwint. De twadde foarm begjint om sa te sizzen op 
Stille Sneon. De ynset fan de tsjinst is de rop oan de wachter 
op ’e muorren fan Jeruzalem: ‘Wachter, hoe fier is de nacht?’ 
Tema’s fan de lêzings yn dy twadde foarm foar de fiering fan 
de Peaskewacht binne: slavernij, ballingskip, lijen en dea. Yn 
it twadde diel fan dy wacht stiet de opstanning sintraal. Yn 
beide foarmen wurdt de doop en de doopbetinking opsetlik 
mei de fiering fan de opstanning ferbûn.

De fiering fan de peaskenacht is in wacht. Dat wol sizze: in 
tsjinst dy’t yn it aloan tichter wurdende tsjuster wachtet op 
de opstanning dy’t by it lemieren fan de dei fierd wurdt. De 
oanbeane foarmen foar de peaskewacht kinne yn prinsipe 
de hiele nacht duorje. Dêr binne ferskate útwurkings foar 
oan te jaan. Yn dat gefal wurdt de opstanning yndied fierd 
by it lemieren. De Rie fan Tsjerken yn Nederlân hat mei dat 
doel de nedige útstellen dien. It is lykwols ek mooglik en 
fier de peaskewacht yn ’e jûn as de nacht begjint. Yn alle 
gefallen jildt dat it karakter fan in wacht ta utering komt: 
it geandewei weitsjend en wachtsjend talibjen nei doopbe-
tinking, doop en opstanning. Karakteristyk foar in wacht is 
dat de ‘wachttiid’ ynfolle wurdt mei ferskate lêzings, dy’t 
ferbûn wurde troch lieten en meditatyf gebed.
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De eleminten fan de Peaskewacht dy’t yn beide foarmen 
(yn ferskate folchoarder) op it aljemint komme, binne: it 
ljocht, de lêzings, doopbetinking en doop, fiering fan de 
opstanning yn de proklamaasje fan it evangeelje en it Miel 
fan de Hear.

It	ljocht
De ljochtritus bestiet út fjouwer ûnderdielen: it oanstekken 
fan it fjoer, de tawijing en it oanstekken fan de peaskekears, 
de yntocht fan it ljocht en de peaskejubelsang.

As it mooglik is, komt de gemeente bûten de tsjerke gear 
om it fjoer hinne. Dêr begjint de tsjinst mei in gebed, dêr’t 
God yn love wurdt om it ljocht dat Hy skepen hat en de 
fjoerkolom dêr’t Hy syn folk yn foargien is. De peaskekears 
wurdt oan it fjoer ûntstutsen mei wurden dêr’t Kristus as 
it ljocht fan de wrâld en de sinne fan de gerjochtichheid 
yn priizge wurdt. De peaskekears is of wurdt tekene mei 
de Grykske letters alfa en omega en it jiertal. Dêr kin by 
sein wurde: ‘Kristus, juster en hjoed. Begjin en Ein, Alfa en 
Omega. Sines binne tiid en ivichheid’. De tekst ferwiist nei 
Hebr 13:8, Iep 1:6,8 en 1 Petr 5:11. Mei dy oantsjutting wurdt 
de peaskekears ornearre om yn it kommende jier te tsjinjen 
as teken fan Kristus dy’t al ús tiden omfiemet en de wrâld 
yn syn hannen hâldt. Fiif wijreekkerlen wurde of binne yn 
de foarm fan in krús yn de peaskekears stutsen. Dy binne 
wol yn ferbân brocht mei de fiif wûnen fan Kristus oan it 
krús (ferlykje Gesang 178:10). As de gemeente net bûten de 
tsjerke of yn it foarportaal gearkommen is, fine de hjir bes-
kreaune hannelingen plak op ’e drompel efter yn tsjerke. Yn 
alle gefallen is de tsjerke tsjuster.

As de peaskekears oanstutsen is, hâldt de diaken of in oar 
gemeentelid de kears omheech en sjongt ‘Ljocht fan Kris-
tus’. De gemeente antwurdet mei de akklamaasje ‘Hear, 
wy tankje Jo’. Dan giet elkenien de tsjerke yn. Healwei de 
tsjerke en foaryn by de tafel wurde dy rop en akklamaasje 
werhelle, op in hieltyd hegere toan. Underwilens wurde 
de peaskekearskes fan alle oanwêzigen oan de peaskekears 
ûntstutsen en jouwe dy it ljocht oan inoar troch. De peas-
kekears wurdt dêrnei op in hege stander set. Dy stiet of by 
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it doopfont (as dat foar yn tsjerke stiet) of op in oar sintraal 
plak.

Nei’t de peaskekears op ’e stander set is, set de diaken of 
kantor de peaskejubelsang yn. Dat wurdt dien by de peas-
kekears. De tekst fan dy sang bestiet út twa parten. Yn ’e 
ynlieding wurdt de oerwinning fan de grutte Kening bes-
ongen. De hiele skepping en de tsjerke wurde oproppen om 
te sjongen, no’t alle tsjuster ferdreaun is. Nei de twaspraak 
folget in tanksizzing dêr’t op hymnyske wize yn besongen 
wurdt wat fannacht syn beslach krijt. De tanksizzing eini-
get mei de bea dat dit ljocht folút skine sil en dat frede 
en freugde altyd bliuwe meie. De peaskejubelsang wurdt 
ôfsletten mei it noch ienris ophelle refrein ‘Lit jûchje...’ De 
peaskekears bliuwt de hiele peasketiid op dit plak stean 
en baarnt yn alle tsjinsten. (As symboal fan Kristus dy’t ús 
gasthear is, wurdt de peaskekears altyd oanstutsen foardat 
de tsjerkedoarren iepen geane.) Nei de peasketiid bliuwt de 
peaskekears by it doopfont stean en baarnt yn alle gefallen 
by it betsjinjen fan ’e doop en by in útfeart. Geandewei is it 
wizânsje wurden dat de peaskekears alle sneinen oanstut-
sen wurdt as teken fan it fieren fan ’e ferrizenis fan Kristus 
op dizze dei.

De	lêzings
De lêzings foarmje in gearfetting fan ’e doopkategeze fan 
’e learlingen yn it leauwe en de gemeente yn ’e Fjirtich-
dagetiid. Yn dy lêzings wurdt de wei oantsjut dy’t God giet 
yn skepping en ferbûn, yn ballingskip en yn in tiid fan 
oplibjen. Betinken en ferwachtsjen geane yn dy lêzings hân 
yn hân. Ferline en takomst wurde no ta libben roppen: ‘Och 
woenen jim hjoed noch harkje nei myn stim...’ De tsjinst 
fan ’e lêzings hat, sa’t earder sein is, it karakter fan in stille 
‘bibelwacht’ en bestiet út in lêzing, in liet as oertinking 
en in gebed. De lêzings sprekke foar harsels.  Se wurde net 
oankundige, mar begjinne fuortdaliks mei de oanbelang-
jende tekst. De gedachte dêrby is dat it yn dizze nacht giet 
om Gods trochrinnend ferhaal mei ús: de skiednis fan ús 
skepping, ús befrijing, ús takomst. Dat kaam al ta utering 
yn ’e peaskejubelsang dy’t oanslút by de Joadske pêsachtra-
dysje: ‘Dit is de nacht dat...’ In stikmannich gemeenteleden 
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wurde yn ’e lêzings behelle. De oertinking fan ’e lêzing 
bart yn ’e foarm fan in psalm of in oar bibelliet. It gebed, 
foarôfgien troch in amerij stilte, slút de skriftlêzing ôf. Yn 
it gebed wurdt op meditative wize de tematyk fan ’e lêzing 
ferwurke.

Yn in wacht dy’t langer duorret, kinne mear útwreide 
foarmen fan muzyk, ferbylding en aktualisearring behelle 
wurde. De lêzing jildt dan hieltyd as ynset fan elk folgjend 
ûnderdiel en it gebed as ôfsluting dêrfan. De rige lêzings 
hinget ôf fan de foarm fan de peaskewacht dêr’t foar keazen 
is. Yn It Tiideigene binne ferskate searjes oanjûn. Yn alle 
gefallen wurde der op syn minst fjouwer lêzings dien en ien 
dêrfan is Exodus 14, de úttocht út Egypte.

Doop	en	doopbetinking
De doop en doopbetinking binne in yntegraal ûnderdiel 
fan de peaskewacht. Wy binne troch de doop yn Kristus’ 
dea mei Him ‘begroeven, dat, lykas Kristus út ’e deaden 
opwekke is troch de hearlike macht fan de Heit, sa ek wy in 
nij libben lizze soenen.’ (Rom 6:4). Doop en doopbetinking 
wurde yn ’e peaskewacht belibbe as doopgong. By it sjongen 
fan dooppsalm 42 kin elkenien om it doopfont hinne stean 
gean. De apostoalyske fermoanning út Rom 6 giet oer yn ’e 
litany	mei	alle	hilligen. Dy litany ferbynt de mienskip fan 
’e hilligen yn ’e himel mei dy op ierde (sa’t dat ek bart mei 
it ‘Hillich’ yn ’e nachtmielsliturgy). It giet om minsken fan 
doe en no, dy’t merktekene binne troch har doop en de kon-
sekwinsjes dêrfan, minsken dy’t libje yn ’e romte fan Gods 
keninkryk. Mei har oanbidde wy de Hear fan himel en ierde. 
Nei de litany wurdt it doopgebed dien. De wei fan de doop 
is al wiidweidich oanjûn yn ’e lêzings fan ’e peaskewacht. 
Dêrom kin dit gebed yn dizze nacht folstean mei it betinken 
fan wêr’t it yn ’e doop wêzentlik om giet. Krekt sa’t by it 
Miel fan de Hear it oanroppen fan ’e Geast it hilligjen fan 
de jeften fan brea en wyn en fan ’e mienskip mei-inoar fer-
bynt, sa wurdt no de Geast ek oanroppen om it wetter fan 
’e doop te hilligjen, dat de ‘libbenskrêft fan de hillige Geast 
as in stoarm oer dat wetter gean sil, dat allegearre dy’t troch 
de doop mei Kristus begroeven binne, ek mei Him út it 
grêf opstean en libje sille’. Yn fersaakjen	en	beliden fernije 
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dejingen dy’t al doopt binne harren doopbeloften en belide 
de learlingen harren leauwe. De ôfkear fan it kwea komt yn 
it fersaakjen yn djipste wêzen del op it jin ôfkearen fan ’e 
duvel en it jin takearen nei de Iennige dy’t Hear is. It giet 
dêrby om neat minder as de frijheid fan ’e bern fan God. 
De belidenis fan it leauwe is de ‘Apostoalyske Belidenis fan 
it leauwe’. Dy jildt as doopbelidenis by útstek fan ’e hiele 
tsjerke yn East en West. Krekt yn dizze nacht sil de tsjerke 
har in wrâldomfiemjende mienskip fiele en dêrfan tsjûgje. 
(Foar it betsjinjen fan ’e doop sjoch fierder: ta de earetsjInst, 
ôflevering 3, Doop	en	belidenis.)

It	Miel	fan	de	Hear
It hichtepunt fan it fieren fan ’e opstanning, lykas hjir-
boppe beskreaun, is de proklamaasje fan it evangeelje en 
it Miel fan de Hear. De oarder fan dy fiering is dy fan ’e 
sneinske tsjinst fan de Skrift en it Miel fan de Hear. Der 
wurdt mei oanjûn dat op elke snein, de Dei fan de Hear, 
Peaske fierd wurdt. Yn dit tsjinstboek steane de oarders fan 
tsjinst foar de Dei fan de Hear dan ek nei de fiering fan ’e 
trije dagen fan Peaske. It fieren fan ’e ferrizenis set yn mei  
it Gloria. En sa’t de klokken op Wite Tongersdei foar it lêst 
let hawwe ûnder de lofsang, sa klinke se no foar it earst op 
’e nij: ‘Eare oan God yn ’e heechste himel en frede op ierde’. 
Yn it gebed foar it feest wurdt de kearn fan ’e peaskewacht 
gearfette, nochris mei de wurden fan ’e apostel Paulus út ’e 
brief oan ’e gemeente yn Rome. Dy tekst wurdt de gemeente 
om sa te sizzen aloan wer op it hert bûn. By dit part fan ’e 
tsjinst wurdt der fan útgien dat de tsjinst fan ’e lêzingen 
deroan foarôf gien is en dêrom is der gjin lêzing út it Alde 
Testamint. Sadwaande kriget it evangeelje, dêr’t Kristus syn 
gemeente yn oansprekt, no alle omtinken. Him wurdt dan 
ek troch allegearre steande it ‘Halleluja’ tasongen (Litur-
gyske sangen 137). De akklamaasje by it evangeelje kin de 
tradisjonele útrop fan de Easterske tsjerke wêze: ‘Kristus 
is opstien!’, dêr’t allegearre mei ynstimme mei: ‘Hy is wier 
opstien!’ Dy groetnis oer en wer kin de hiele peasketiid 
troch klinke. Nei it evangeelje wurdt fuortdaliks it Miel fan 
de Hear holden. Dêrmei wurdt de net los te meitsjen gear-
hing tusken de oanwêzichheid fan Kristus yn de Skrift èn 
yn brea en wyn ta utering brocht. Boppedat jildt, lykas besk-
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reaun, yn ’e peaskewacht de tsjinst fan ’e lêzings as plak fan 
ferkundiging en meditaasje. Mei in lofsang, bygelyks psalm 
150, wurdt de peaskewacht ôfsletten. As it Miel fan de 
Hear yndied yn ’e iere moarn holden wurdt, kin de tsjinst 
besletten wurde mei de gesangen fan it moarnsgebed, dat 
dizze moarn inkeld bestiet út psalm 117 en de lofsang fan 
Sacharias.

peasketIId

De freugdetiid fan Peaske duorret fyftich dagen. Dy peas-
ketiid begjint op ’e Earste Peaskedei en einiget nei de 
Fyftichste (pentekostê) Peaskedei, Pinkster. Dat ferklearret 
de nammen fan de sneinen fan Peaske oant Pinkster as 
‘sneinen fan Peaske’. It fieren fan de Peaskemoarn is dus 
de ‘Earste snein fan Peaske’. Ut it bewustwêzen dat de 
gemeente yn it heilshistoarysk hjoed libbet, wurde Peaske, 
Himelfeart en Pinkster as ien gearhingjend gehiel beskôge. 
Dy fyftich dagen baarnt de peaskekears dan ek yn de tsjin-
sten. It tiidrek fan fyftich dagen komt fuort út ’e Joadske 
eftergrûn fan Peaske en Pinkster. Yn ’e kristlike teology 
makket Pinkster Peaske ek folslein. De jefte fan de Geast 
oan ’e gemeente merktekenet har identiteit as gemeente 
fan de Opstiene Hear. De Twadde Pinksterdei wurdt yn 
de jierstruktuer fan it ML fan dit Tsjinstboek dan ek net 
neamd. It LL hat dy dei wol, om’t dat lêsroaster weromgiet 
op de foar-reformatoaryske tiid, doe’t Pinkster as in mear 
selsstannige feestdei belibbe waard. Underwilens kin ek 
de grifformearde tradysje foar har tsjinsten op dizze dei 
gebrûk meitsje fan it luthersk erfgoed.

Lykas yn de fjirtichdagetiid wurde de sneinen yn ’e peas-
ketiid tekene troch har introitussangen. De introitus fan 
de earste snein (Peaskemoarn) is in foarbyld fan hoe’t de 
tsjerkfaars mei de Skrift omgienen. Yn Psalm 139 besjongt 
de psalmist de net te ûntkommen bywêzigens fan God, 
lykas yn fers 18: ‘By ’t wekkerwurden bliuw ik noch mei Jo 
dwaande’ (Resurrexi	et	adhuc	tecum	sum). Ien fan de earste 
tsjerklike kaaien ta it lêzen fan de psalmen wie om se te 
lêzen as it gebed fan Kristus ta de Heit. Dêrom docht it gjin 
nij dat de tsjerkfaars de psalm (yn ’e Latynske oersetting) 
liezen as: ‘Ik bin opstien en noch bin Ik by Jo’. Sa funksjone-
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arret oant no ta dat fers as introitus op ’e Peaskemoarn. In 
wike letter lit it introitus jin tinke oan it lyksa ier-tsjerklik 
gebrûk dat de learlingen yn it leauwe de earste acht dagen 
fan it peaskefeest de wite doopklean oanholden en har 
lêste ûnderrjocht krigen. It fers ‘Sa moatte jimme as lytse 
poppen slij wêze nei de echte geastlike molke’ (Quasimodo	
geniti	 infantes) slacht oarspronklik dan ek op harren dy’t 
troch de doop yn it nije libben fan Kristus opnommen 
binne. Wannear’t de fjirtichdagetiid en de peasketiid, sa’t 
hjirfoar beskreaun stiet, beskôge wurde as it betinken fan 
de doop troch de hiele gemeente, kin de gemeente dy wur-
den ek op harsels tapasse. De tematiken fan de tredde en de 
fjirde snein binne yn ’e beide lêsroasters ferwiksele (sjoch 
hjirûnder by de Skriftlêzings). Yn dit Tsjinstboek wurdt 
de lutherske oardering fan de introitussangen oanholden, 
om’t dy fan de fjirde oant en mei de sechsde snein jilde kin 
as in gearhingjend gehiel dat de midden fan de freugdefolle 
peasketiid merktekenet: Jubilate, Cantate en Vocem	jucun-
ditatis. Wa’t de gearhing tusken de introitus en de fierdere 
tematiken fan de tredde en de fjirde snein yn it ML lyk-
wols net loslitte wol, kin fansels de beide introitussangen 
ferwikselje. Op ’e tredde snein komt Gods barmhertigens 
oangeande syn folk ta utering yn de antifoan Misericordia	
Domini	plena	est	terra, ‘Fan de Heare syn geunst is de ierde 
fol’ (Psalm 33:5, ferlykje Gesang 223). De fjirde snein begjint 
mei de feestlike wurden Jubilate	Deo	omnis	terra, ‘Jubelje 
foar God, do hiele ierde’ (Psalm 66:1, ferlykje Zingend Gelo-
ven 3/23). De introitus fan de fyfde snein is Cantate	Domino	
canticum	novum, ‘Sjong de Heare in nij liet’ (Psalm 98:1, 
ferlykje Gesang 225). Deselde peaskefreugde klinkt troch 
yn de antifoan Vocem	 jucunditatis	annuntiate, ‘Kundigje 
it jubeljend oan’ (Jesaja 48:20 by Psalm 66, ferlykje Gesang 
224) op ’e sechsde snein. De antifoan foar Himelfeartsdei is 
nommen út ien fan de Skriftlêzings: Viri	Galilaei, ‘Jimme 
Galileeërs, wêrom stean jimme dêr sa nei de himel te sjen? 
Dy Jezus, dy’t no by jimme wei nei de himel opnommen 
is, sil op ’e selde wize weromkomme as jimme Him nei de 
himel tagean sjoen hawwe’ (Hannelingen 1:11). De Psalm 
dy’t dêr by heart, besjongt de troansbestiging fan de Hear 
(Psalm 47). Dat makket de tematyk fan dit feest fuortdaliks 
dúdlik: it keningskip fan de Opstiene Hear, dy’t sit oan ’e 
rjochterhân fan de Heit. Oan ’e introitus fan de snein tus-
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ken Himelfeart en Pinkster is wat fan it dimmene karakter 
dat eartiids oan ’e feesten – yn dit gefal oan Pinkster – foarôf 
gong, te fernimmen: Exaudi,	 Domine,	 vocem	 meam, 
‘Harkje, Heare, hoe lûd ik rop’ (Psalm 27:7). Op Pinkster 
ta beslút komt de antifoan by de introituspsalm (68) út it 
deuterokanonike boek Wysheid fan Salomo 1:7: Spiritus	
Domini	replevit	orbem	terrarum, ‘De Geast fan de Hear is 
oeral yn ’e wrâld’.

Yn ’e skriftlêzings foar de peasketiid sit yn ’e beide lês-
roasters gâns ferskaat. Lykwols binne der in pear mienskip-
like skaaimerken. Yn it ML steane de evangeeljes fan de 
earste, twadde en tredde snein fan Peaske (Peaskemoarn, 
Belutsen Peaske en de ferskode snein ‘Jubilate’) yn it teken 
fan de ferskinings fan de Opstiene Hear. It LL en it ML fer-
wikselje, lykas sein, de tredde en fjirde snein. De fiifde, 
sechsde en sânde snein steane – yn grutte halen – yn it 
teken fan lêzings út it evangeelje neffens Johannes: frag-
minten út ’e ôfskiedswurden fan Jezus en it ‘hegeprysterlik 
gebed’. Op dy sneinen wurdt yn ’e evangeeljelêzings yn 
’e measte gefallen gjin omtinken mear jûn oan ’e direkte 
peaske-tematyk. It peaskefeestkarakter fan dy sneinen moat 
dan benammen bliken dwaan út ’e kar fan ’e lieten (sjoch 
bygelyks wat hjirfoar stiet by de introitussangen). De klas-
sike nammen fan dy sneinen merktekenje de evangeeljelê-
zings fan it LL: Rogate, ‘Bid’, de sechsde snein fan Peaske, 
nei oanlieding fan Johannes 16:23-24 en ‘Wezesnein’, de 
sânde snein fan Peaske, nei oanlieding fan Johannes 14:18. 
Ta beslút kin noch wiisd wurde op ’e wichtige rige âldtesta-
mintyske lêzings en de rige út ’e Iepenbiering fan Johannes 
yn it ML en it jier C fan it LL.

TRINITATIS

Op ’e snein nei Pinkster wurdt Trinitatis, ‘fan ’e Trije-ien-
heid’ fierd, it feest ta eare fan ’e trijefâldige namme fan 
Heit, Soan en hillige Geast. De liturgy fan dat feest balan-
searret tusken dogma en hymne. Lykwols hat it hymnyske 
karakter de boppetoan. De introitus, Psalm 8, besjongt Gods 
majesteit dy’t de hiele ierde beslacht, en de antifoan lovet 
Gods trijefâldichheid yn syn ûnferbreklike ienheid, om’t 
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Er ús syn barmhertigens bewiisd hat (neffens Tobit 12:7). 
De âldtestamintyske lêzings lizze de klam op de selsiepen-
biering fan God de Heit, dêr’t it hymnyske karakter fan dit 
feest troch ûnderstreke wurdt.

SIMMERTIID

De sneinen neffens it LL en it ML binne yn dit Tsjinstboek 
fan ’e earste snein fan ’e simmer ôf sa mei-inoar ferbûn dat 
de introituspsalmen út it LL, dy’t foar alle sneinen oanjûn 
binne, ek jilde kinne foar it ML. Yn ’e skriftlêzings fan ’e sim-
mertiid wurdt omtinken jûn oan it libben fan ’e gemeente 
(LL), mar tagelyk ek oan it trochgeand lêzen fan ’e evangeeljes 
(ML).

HJERSTTIID

Yn it ML ferfolgje de lêzings út ’e synoptyske evangeeljes 
har heal trochrinnende rige, ferdield oer it A-, B- en C-jier. 
Mei’t dy fuortgong net ûnderbrutsen wurdt, kin it lykje as 
soe de tiid tusken Pinkster en Advint in rige fan kleurleaze 
sneinen wêze. Of leaver sein: ‘griene sneinen’, want de 
kleur feroaret net. Lykwols is der wol foargoed in oergong 
waar te nimmen yn ’e sfear fan ’e sneinen. Dat de aksinten 
oars komme te lizzen, sjocht men net allinne oan ’e introi-
tuspsalmen, mar ek oan guon gebeden en yn ’e hjerst ek 
oan ’e lêzings. It leit him dan mei oan ’e kar fan ’e fierdere 
gesangen, oft dat aksintferskil der al of net goed útkomt.

De oergong fan simmer- nei hjersttiid falt min ofte mear 
gear mei de Joadske feestdagen yn ’e hjerst: de Duchtige 
Dagen, dy’t begjinne mei it Nijier en einigje mei de Grutte 
Soendei, it Huttefeest en Freugde fan ’e Wet. De tematyk fan 
’e liturgyske hjersttiid kin dêr net los fan makke wurde: de 
freugde om Gods geboaden (introitus Psalm 119), it útsjen 
nei frede en rjocht, nei Jeruzalem (introitus Psalm 84, 85, 
122, 126), it skuldbesef fan ’e gemeente en it besef fan it 
oardiel (introitus Psalm 9 en 130). It binne kritike dagen, 
dêr’t yn bidden wurdt dat wy de takomst net ferspylje sille. 
Tankdei slút dêrby oan.
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It liturgysk jier slút ôf sa’t it begjint: mei de tematyk fan ’e 
liturgyske hjerst en winter. Wy hawwe al sjoen dat de saneam-
de ‘ein’ fan it liturgysk jier in wat ferwrongen konstruksje 
is. De spanning fan ’e ‘lêste’ wiken wurdt fuortset yn de 
‘earste’. Dy spanning omfiemet mear as allinne ‘it lêste 
oardiel’ of ‘it keninkryk fan God’, alhoewol’t beide in rol 
spylje. Dy spanning begjint mei de fersuchtings fan Israel. 
Dy jouwe oan ’e hjersttiid fan ’e tsjerke it krekte útsjoch. 
It rjochte libben en de wiere frede op ierde is likegoed in 
hjersttema as ‘it libben nei de dea’. De takomst fan it himel-
ske Jeruzalem stiet likegoed sintraal as it besef dat wy al yn 
in ieuwenlange tradysje steane (Herfoarmingsdei en Alder-
heljen). De liturgyske hjerst is eskatologysk kleure. Hy wit 
likegoed fan it ‘no al’ (reälisearre eskatology) as fan it ‘noch 
net’ (takomstige eskatology). It LL makket dat op ’e lêste trije 
sneinen dúdlik mei lêzings út Mattéus (24:15-28, 25:31-46 
en 25:1-13).

Alderheljen en Tinkdei fan ’e Tsjerkeherfoarming
In feest dat by útstek yn dit tiidrek past, is it feest fan Alder-
heljen, ‘fan alle hilligen’, mei de dêroan foarôfgeande Tink-
dei	 fan	 ’e Tsjerkeherfoarming dy’t dêrmei ferbûn is. De 
liturgy set it betinken fan ‘allegearre dy’t ús foargien binne’ 
yn ’e bredere kontekst fan ’e eskatology fan ’e hjersttiid. 
Typyske skaaimerken fan ’e liturgyske hjersttiid binne it 
betinken fan Jeruzalem as it doel fan ’e ierdske pylgerreis, 
mei dêroan ferbûn it beneamen fan oardiel, rjocht en frede 
(ferlykje Jesaja 60). De gemeente op ierde is op har pylger-
reis ferbûn mei de lofsjongende gemeente yn ’e himel. In 
oar aksint fan Alderheljen is rjochte op de roppen hilligen 
sels (1 Kor 1:2): hja hawwe in libben lein fan neifolging en 
– benammen yn ’e iere tsjerke – martlerskip (epistel: Iepen-
biering 7:2-14; evangeelje Matteús 5:1-12) en no binne hja 
bliid yn ’e himel en wy op ierde mei harren (introituspsalm 
33:1). It giet by dat feest likegoed om de geografyske fer-
bûnens mei de hiele tsjerke fan Kristus op ierde as om de 
temporele ferbûnens fan ’e hjoeddeiske gemeente mei dy’t 
har foargien binne en mei dy’t nei har komme sille. Wol 
men nammen neame om dy ferbûnens ‘hannen en fuotten 
te jaan’, dan kinne dat likegoed ‘grutte’ nammen wêze út 
it fiere of heine ferline as ‘lytse’ nammen fan harren dy’t 
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wy as gemeente persoanlik betinke. Foar it neamen fan ’e 
‘grutte’ nammen kin de litany fan alle hilligen brûkt wurde 
(Liturgyske sangen 135-136). As men primêr omtinken jout 
oan ’e pylgerjende en lofsjongende gemeente en de ‘grutte’ 
nammen, kin tefoaren komme dat Alderheljen te folle yn it 
teken fan persoanlik betinken komt te stean. De kleur fan 
Alderheljen is wyt: de tiid dat alle hilligen martlers wienen, 
leit efter ús, alhoewol’t it him tinke lit dat der omstannich-
heden binne dat men sa’n aksint op ’e nij lizze wol (read).

De Tinkdei	 fan	 ’e	 Tsjerkeherfoarming is op ’en nausten 
ferbûn mei it aard fan it wiere tsjerke-wêzen, sa’t dat op 
Alderheljen fierd wurdt. No’t de Herfoarme, Grifformearde 
en Lutherske tsjerken ien wurden binne, is in eigen tinkdei 
fan ’e Herfoarming, lykas dit Tsjinstboek dat oanjout, in 
needsaaklik momint fan tankberens, ynkear en besinning.

VI – Liturgyske taal

De taal dêr’t minsken mei-inoar yn ferkeare, kin net fer-
stien wurde los fan ’e mienskip dy’t dy taal troch ’en dei 
brûkt. Sa is de liturgyske taal de taal fan ’e tsjerke dy’t 
de earetsjinst fiert: in tsjerke dy’t de ieuwen lâns harsels 
sjocht as gemeente fan Kristus, oan wa’t it tabetroud is 
om de lofsang en it tsjûgenis geande te hâlden. Dy mien-
skiplike taal ûnderstelt in dielde wrâld fan leauwen. Yn 
dy wrâld fan it leauwe dat wy mei-inoar diele, wurde wy 
fuortsterke en boud troch de taal dêr’t God en minsken 
mei-inoar omgong yn hawwe. Dy taal ûntspringt oan de 
hillige Skrift. It binne de wurden dy’t fan Godswegen 
sprutsen binne. Om dat te ûnderstreekjen kin elke skrift-
lêzing besletten wurde mei: ‘Dat seit de Heare’, lykas yn 
’e oarders oanjûn wurdt. It antwurd fan ’e gemeente ‘Wy 
tankje God’ seit yn ien sike wat it hert fan ’e earetsjinst 
is: God te priizgjen. De taal dêr’t de minske fan syn kant 
omgong yn siket mei God en de neiste, yn en bûten de 
earetsjinst, seit wat oer it aard fan dy minske. Muus 
Jacobse seit it sa: “Sa faak as ik myn wurden sei, kroep 
ik achter dy wurden wei’ (Gesang 395:3). Liturgyske taal 
is dus yn it foarste plak taal fan it leauwe. Dy taal wol 
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alderearst de kearn fêsthâlde fan wat wy ferstean meie 
fan it bibelsk-kristlik leauwe en dat konfrontearje mei 
alle ferstean fan it leauwen yn ’e situaasje fan hjoed de 
dei. Fierders is it in bysûndere taal fan it leauwe, om’t it 
giet om it ûnder wurden bringen fan wat wy leauwe op 
in ynbannige, poëtyske en symboalyske wize. Tred is de 
liturgyske taal in foarm fan taal fan it leauwe dy’t tsjinnet 
om yn ’e earetsjinst lûdop sprutsen en songen te wurden. 
Dêr allinne komt dy taal ta syn rjocht. Dy taal is folslein 
bûn oan ’e gearkomste fan ’e gemeente, yn tsjerke en yn 
’e hûs. Dat is syn beheining en syn krêft.

De taal fan ’e earetsjinst is te ûnderskieden yn in tal aspek-
ten fan ’e omgong tusken God en de gemeente.
Yn ’e oanbidding fan ’e gemeente wurdt God beliden as de 
Folslein Oare. In teken fan dy oanbidding is te finen yn ’e 
oanroppingen út ’e Iepenbiering fan Johannes. De gemeen-
te yn ’e himel en op ierde is ferienige yn ’e lofsang foar Gods 
troan. Wy reitsje hjir fuortdalik al oan ’e grinzen fan ’e taal: 
muzyk dy’t de oanbidding fierder draacht as wurden rikke. 
De taal fan ’e oanbidding bringt earbetoan oan ’e oerweldig-
jende hearlikheid fan God en besjongt Gods ferbjusterjende 
leafde foar syn skepping. Soms kin dy oanbidding oergean 
yn in stilte dy’t mear seit as wurden sizze kinne.
De lêzing fan ’e hillige Skrift en it preekjen proklamearje 
it wurd fan God. Har taal ropt ferwûndering op en set de 
earen fan ’e taharkers iepen foar de kreätiviteit fan Gods 
iepenbiering. Wat wy fanselssprekkend fine wurdt troch-
brutsen.
Yn ’e tanksizzing lovet de gemeente God om syn genedich 
dwaan en litten mei dizze wrâld yn Kristus. Yn dy sin is dy 
tanksizzing tagelyk in belidenis fan it leauwe. De taal fan ’e 
tanksizzing hat tagelyk it karakter fan in proklamaasje.
De earetsjinst is it plak dêr’t wurden fûn wurde foar de 
tawijing. Dêr giet it om de taal fan ’e djipste persoanlike 
relaasjes: betrouwen, skuld en ferjouwing, freegjen om ûnt-
ferming en útsjoch. De taal fan ’e tawijing is utering: wat 
sein wurdt bart, wat oant dan ta net sein waard, wie noch 
net oan ’t ljocht kommen.
Foarbea en plakferfanging freegje om de meast direkte 
ferbining tusken de liturgyske taal fan ’e gemeente en de 
taal fan krante en televyzje, de taal fan al den dei. Oarloch 
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en frede, honger en oerfloed, wurk en wurkleazens wurde 
brocht yn ’e oanwêzigens fan Gods ûntferming en de fer-
wachting fan syn Ryk.
De lêste karakteristyk fan ’e liturgyske taal is dan ek dy 
fan ’e ferwachting. De taal fan ’e earetsjinst is fisionêr. 
Messiaanske bylden sette har stimpel op ’e taal fan ’e 
gemeente.

De taal fan ’e earetsjinst makket diel út fan in breder taal-
fjild dêr’t de gemeente yn libbet. De sosjale en kulturele 
kontekst fan ’e tsjerke is mei beskiedend foar de wize dêr’t 
de taal fan ’e earetsjinst op sprutsen en heard wurde kin. 
Dy kontekst lit him it bêste yn byld bringe troch inkelde 
ynfalshoeken of spanningen te beneamen.
De taal fan ’e tsjerke is tradisjoneel yn dy sin dat hja yn 
oantinken ropt wat bard is. Dat is gjin frijbrief foar argaïs-
men. Likemin is de opdracht ta aktualisearjen in útnoeging 
foar plat taalgebrûk. Liturgyske taal hat altyd in ferwizend 
karakter. Hja biedt romte om yn it libben fan elkenien 
heard en belibbe te wurden.
De ferskillen yn nivo en styl fan opfieding en oplieding, 
sosjale en kulturele ûnderfinings foarmje suver noch grut-
ter swierrichheid foar ûnderling ferstean yn ’e earetsjinst 
as de tsjinstelling tusken tradisjoneel en hjoeddeisk taal-
gebrûk.
De universaliteit fan God yn skepping en ferbûn, befrijing 
en ferwachting skept ferplichtings oangeande de ynklusi-
viteit fan ’e taal fan ’e earetsjinst. De mienskiplikens fan 
manlju en froulju stelt krityske fragen oan it meastentiids 
manlike byld- en taalgebrûk ek yn ’e earetsjinst.
Utgongspunt by it oproppen en beäntwurdzjen fan ’e fragen 
dy’t hjir rize, is it feit dat de earetsjinst in sterk dialogysk 
karakter hat. Dat wol yn dit gefal sizze dat alle bylden dy’t 
oproppen wurde, allinne yn ferbining mei oare bylden har 
eigen rol spylje kinne. Dêr moat men by betinke dat bylden 
dy’t as spesifyk manlik of froulik ûnderfûn wurde, gauris 
sterk histoarysk itige binne. Hjir moat de byldtaal fan ’e 
earetsjinst ek gauris op ’e nij fûn en hifke wurde.

Yn ’e earetsjinst is de skreaune taal altyd helpmiddel: alder-
earst om it byinoar-hearren te stimulearjen en te bewarjen; 
fierders om as útgongspunt te tsjinjen foar de ûntjouwing 
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fan de eigen taal fan it leauwe. De konsistinsje en de sobe-
rens fan ’e taal spylje dêr in wichtige rol by. Bylden moatte 
mei-inoar gearhingje, dat de harker him de byldfoarming 
eigen meitsje kin en dêrby toevje kin. Sa kin de taal fan ’e 
earetsjinst bydrage oan ’e foarming en feroaring fan leauwe 
en hâlden en dragen. Taal dy’t yn it foar foarm krigen hat 
(bygelyks yn ’e gebeden) en frije ymprovisaasje slute inoar 
dêrby net út, mar geane derfan út dat beide mooglik binne 
en net sûnder inoar kinne. Dêr wol krekt dit tsjinstboek	–	in	
oanset – yn skewiele om sadwaande de gemeente oan te 
trúnjen ta it sykjen en finen fan wurden foar it leauwe.

VII – Riten en symboalen

Yn ’e earetsjinst wurdt utering jûn oan hâldingen en han-
nelingen. De wize dêr’t soks op dien wurdt, lit wat sjen fan 
it leauwe dat yn ’e gemeente libbet. Dy foarmen binne in 
reaksje op de oertsjûging dat God ús yn ’e earetsjinst yn ’e 
mjitte komt en yn syn hûs mei ús omgean wol. Wy fiere de 
earetsjinst mei ús hiele lichem, en net allinne mei holle en 
hert, sa’t it stiet yn Psalm 95:

Kom, lit ús de Heare tajubelje,
lit ús mei in lofsang foar Him stean gean.
Kom, lit ús delfalle en bûge,
knibbelje foar de Heare, dy’t ús makke hat.

Hâldingen
De hâldingen dy’t ús oanrikt wurde, binne it gean, stean, 
bûgen, sitten en knibbeljen. It opgean	nei Jeruzalem, sa’t 
dat yn ’e Psalmen fan ’e opgong (120-134) besongen wurdt, 
byldet de wei út fan ’e gemeente dy’t opgiet nei it hûs fan 
de Heare. Tagelyk is it ek útdrukking fan ’e pylgerreis nei 
it ûnthjitten lân, it himelsk keninkryk. Foar de doopte 
gemeente is it rjochtop	stean	foar	de	Heare ien fan ’e wich-
tichste hâldingen. It is de gebedshâlding fan synagoge en 
tsjerke. De hannen wurde dêrby opheve, iepen nei boppen. 
It is in hâlding dy’t de reeëns ta harkjen en om sizzen jaan 
útdrukt (Ezech 2:1). Stean ferwiist ek nei de opstanning fan 
de Hear, dêr’t wy troch de doop yn diele meie. Bûge is in 
teken fan ûntsach, earbied en tankberens. It knibbeljen hat 
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de betsjutting krigen fan skuld beliden en smeekjen. It is 
in teken fan dimmenens en konsintraasje. Yn it persoanlik 
belibjen fan it leauwen is it benammen teken fan gebed en 
oanbidding wurden. Sitte tsjut op rêst om goed harkje te 
kinnen of om út ’e inerlike rêst wei ta persoanlik gebed te 
kommen. Sitte is in goede hâlding om te harkjen.

In tsjinst fan de Skrift en it Miel fan de Hear hat in eigen 
dynamyk: hâldingen en hannelingen geane dêryn lykop. De 
bewegings yn ’e tsjinst jouwe ôfwikseljend en yn gearhing 
mei-inoar útdrukking oan in ‘gean’ en in ‘gearbrocht wêzen 
om ... hinne’. Altyd binne it bewegings dy’t útgeane fan ’e 
hiele, fierende mienskip. Wannear’t bygelyks by de doop 
fanwegen de krappe romte allinne de âlders, dooptsjûgen, 
bern en foargongers om it doopfont hinne stean kinne, 
sil it dochs sa wêze moatte, dat de doop troch allegearre 
belibbe wurdt. Dat kin mei’t de gemeente stiet wannear’t 
de dopelingen ûnder in liet by it doopfont komme. De hiele 
gemeente giet ek stean as hja as dooptsjûge antwurd jout 
op ’e fraach dy’t har steld wurdt en as de doop ôfsletten 
wurdt mei it sjongen fan de lofprizing.

Hannelingen en hâldingen
Yn ’e tsjinst fan de Skrift en it Miel fan de Hear hawwe wy te 
krijen mei ûnderskate hannelingen en hâldingen.
By de yntree stiet de gemeente. As it tsjerkegebou dêr de 
romte foar hat, kin de yntree yndied op ’e drompel begjinne 
mei in gebed fan neierkommen. Geandewei giet de gemeen-
te dan sjongend op nei har plak om Skrift en Tafel hinne. 
Yn it gean of stean komt ek de moeting mei de libbene Hear 
ta utering: foar Gods antlit komme wy byinoar. It hert fan 
’e yntree is it opgean mei de hillige Skrift. Dêryn ommers 
ropt de Oanwêzige ús ta libben. Dat betsjut dat de Bibel ek 
meidroegen en op in eigen plak dellein wurde kin. As men 
gjin aksint lizze wol op ’e yntree fan ’e foargongers, kinne 
dy foarôfgeand oan ’e tsjinst har plakken ynnimme. As de 
foargonger de gemeente groetet, kin hy/hja dat mei iepen 
hannen dwaan, lykas by it bidden: wy steane iepen foar God 
en foar elkoar.
By it hearren nei de Skriften sit de gemeente. Behalven wan-
near’t hja, lykas by de lêzing fan it evangeelje, klam lizze 
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wol op it begroetsjen fan de opstiene Hear yn ús fermidden. 
Dan giet hja stean as teken fan begroeting en earbied.
De gebeden wurde sittend, knibbeljend of steand dien. It 
hat lang sa west, alteast yn ’e peasketiid, dat steande bidden 
waard: teken fan tanksizzing oan de opstiene Hear. Knib-
belje is, sa’t hjirboppe beskreaun is, in teken fan smeekjen. 
Dat kin ek in sinfolle gebedshâlding wêze. Us tsjerkegebou-
wen hawwe meastentiids gjin oare mooglikheden as stean 
en sitte. De fraach is hieltyd wer, hoe’t de gemeente yn 
har hâlding it leauwe ek yn ’e taal fan it lichem ta utering 
bringe kin en wol.
De fredegroet as teken fan ferbûnens kin op alderhanne 
wize útwiksele wurde: mei fûstkjen, patsjen, omearmjen. 
It giet dêrby om minsken dy’t inoar yn ’e eagen sjen meie 
en inoar de hân rikke om Kristus’ wil. It is yn ferskate 
gemeenten in spontaan teken dat hiel wat seit, in teken fan 
reeëns ta ferjouwing oer en wer en it ûnderhâlden fan ’e 
mienskip.
It	 ynsammeljen	 fan	 ’e	 jeften ferwiist, as it om diakonale 
jeften te rêden is, nei de fiering fan it Miel fan de Hear. De 
jeften wurde dan ek net allinne ynsammele, mar ek nei de 
nachtmielstafel brocht. As it Nachtmiel yndied fierd wurdt, 
bart soks mei de jeften fan brea en wyn. Yn in tsjerke dêr’t 
de gemeente foar de fiering fan it Nachtmiel nei it koar giet, 
kinne de jeften by de yngong fan it koar ynsammele wurde 
en sa – om samar te sizzen – troch de gemeente sels op ’e 
tafel lein wurde.
Mei de jeften fan brea en wyn, dy’t út ’e diakonale jeften 
ôfsûndere wurde, krijt de tarieding	fan	’e	tafel syn beslach. 
Brea en wyn foarmje de midden fan ’e tafel. By in sittende fie-
ring steane oan ’e úteinen de skalen foar de diakonale jeften 
fan ’e gemeente, as soks it gebrûk is. Dy wurde by it oan tafel 
gean ynsammele. Op ’e tafel steane oars neat as brea en wyn, 
kollekteskalen, kearsen en, as it kin, blommen. Dy tafel is 
ommers it draachflak fan alles dêr’t de Hear ús yn syn libben 
en yn it libben fan elkoar yn diele lit; in middelpunt fan feest, 
boarne en oarsprong fan ús tsjinst yn ’e wrâld. In tsjinstboek 
fan ’e foargonger leit wat fansiden, dat er by it omgean litten 
fan brea en wyn net behindere wurdt. De gemeente moat by 
de hiele fiering fan it Nachtmiel it each hâlde kinne op brea 
en wyn; yn dy tekens komt de Hear ta ús.
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Der binne ûnderskate foarmen om it Nachtmiel te fieren: 
sittend om ’e tafel, steande yn in rûnte of rinnend nei de 
tafel. Al dy foarmen lizze har eigen aksinten. De tafel fan 
’e mienskip yn it himelsk keninkryk, de rûnte fan dy’t mei 
oangeane, of de gemeente op pylgertocht dy’t tarkost foar 
ûnderweis kriget. It binne allegearre goede mooglikheden. 
In gemeente kin, al nei de tiid fan it liturgysk jier of de 
gelegenheid, kieze foar de foarm dêr’t hja it Miel fan de 
Hear yn fiere wol. Sa kin it Nachtmiel op ûnderskate wizen 
belibbe wurde en syn plak fine yn it libben fan ’e gemeente. 
Allinne as it tsjerkegebou gjin oare mooglikheden jout, 
kin men folstean mei in kommuny dy’t oan ’e gemeente 
op har sitplakken útrikt wurdt. Dy wize fan kommuni-
searjen lit gjinien fan ’e trije niisneamde aspekten fan ’e 
mienskipsbouwende wurking fan it Nachtmiel ta syn rjocht 
komme.
By de fiering fan it Miel	 fan	 de	 Hear wurde de fjouwer 
sintrale hannelingen mei klam ferbûn oan it hanneljen fan 
foargonger en gemeente. Dy fjouwer binne: nimme, tankje, 
brekke en diele. Dêrby wurde nimme en tankje oaninoar 
ferbûn, sa’t ek brekke en diele net los faninoar te meitsjen 
binne. It nimmen en tankjen wurdt yn it nachtmielsgebed 
ta utering brocht, as de foargonger by de ynsettingswurden 
it brea, en dêrnei de beker, sa yn ’e hannen nimt, dat de 
gemeente sjen kin wat de foargonger docht. Mar it brea 
wurdt dan net brutsen, likemin as dat der op dat stuit wyn 
yn ’e beker getten wurdt. It moat der net op lykje dat men 
Jezus neidwaan wol. It giet mei de tekens fan brea en wyn 
foar eagen om it belibjen fan it tanksizzende betinken. De 
gebedshâlding fan ’e foargonger (en de gemeente) is dy 
fan ’e iepen hannen (sjoch boppe). Nei it tafelgebed wurdt 
it brea brutsen en de wyn yn ’e beker útgetten. Under dy 
hannelingen sjongt de gemeente in begeliedend gesang, 
bygelyks it ‘Laam fan God’. Brekken en útjitten geane fuort-
dalik oer yn it dielen fan brea en wyn. De meast eigentlike 
foarm fan kommuny is, wannear’t it brea al fierder geande 
troch tsjerkeriedsleden of gemeenteleden foar elkoar brut-
sen wurdt. Dêrby kin de klam alhiel komme te lizzen op it 
krijen en dêrom net op it sels	nimmen. De iepen hân wurdt 
dêrfoar útstutsen, dy’t dan stipe wurdt troch de oare hân. 
Dêrnei sil men mei de stypjende hân it brea nei de mûle 
bringe. Bern dy’t noch net oan it Nachtmiel dielnimme, kin 
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de hannen oplein wurde mei in segenspreuk. Sa diele hja yn 
it fûnemintele teken fan ’e rûnte om ’e tafel. 
Wat fan it brea en de wyn oerbliuwt, is benammen bedoeld 
om dield te wurden mei wa’t net yn tsjerke wêze kinne. Dêr-
foar geane tsjerkeriedsleden of gemeenteleden twaresom de 
gemeente rûn. De fiering wurdt sadwaande by de gemeen-
teleden thús fuortset. Behalven in koart tariedingsgebed en 
it Us Heit sille dus allinne de útdielingswurden sprutsen 
wurde. Bywannear’t it Nachtmiel oan hûs betsjinne wurdt 
sûnder dat dy fiering oanslút op de sneinsfiering, sil in 
koarte oarder brûkt wurde. Ien fan ’e koarte nachtmielsge-
beden út it Tsjinstboek is dêr gaadlik foar.
By de útstjoering	en	segen stiet de gemeente. It is wizânsje 
dat de foargonger dêrby de hannen oer de gemeente 
útspraat. It is de beweging fan ’e hânoplizzing, dus mei de 
bal fan ’e hân nei ûnderen.

VIII – It tsjerkegebou

De tsjerkeromte
‘Fiere’ kin men rûnom, yn in skuorre, yn in gearkomsterom-
te. Dochs docht it út ’e skiednis bliken dat minsken dy’t 
gearkomme foar de earetsjinst, om de Hear fan ’e tsjerke te 
moetsjen, méár winskje. Troch dat ‘méár’ binne tsjerkerom-
ten ûntstien, romten foar it gearkommen fan ’e gemeente, 
romten dêr’t besocht is om funksjonele en emosjonele 
aspekten mei-inoar te ferbinen. Dat hat alles te krijen mei 
de emoasje fan it mienskiplik belibjen fan it grutte geheim 
dat stal krijt yn ’e ferkundiging fan de Skriften en de fiering 
fan it Miel fan de Hear, yn lofsang en gebed. It tsjerkegebou 
moat neffens tiid en romte dy moetings mei God en mei de 
minsken mei-inoar ferbine. By it brûken fan dy romte giet 
it om ’e fraach: hoe ‘wennet’ de gemeente yn har earetsjinst 
en yn ’e romte dy’t dêrfoar makke wurdt? Krekt by dy ynset 
kinne fûnemintele fragen oan ’e oarder komme: wêrom in 
iepen of krekt in besletten romte? Wat binne de konsintraas-
jepunten? Binne de stuollen en banken doel of helpmid-
del? Hoe wurdt gelegenheid jûn foar in beweechlikens dy’t 
winske wurdt? Wol of kin de gemeente om it doopfont 
hinne stean? Hat it foarlêzersbuordsje en/of de preekstoel 

937Taljochting



genôch relaasje mei de gemeente dy’t deromhinne sit? Is 
der rekken holden mei de rûnte om ’e tafel hinne of kiest de 
gemeente foar in sittende of rinnende fiering fan it Nacht-
miel en kin dat dan ek? Stiet de kantorij yn ’e rûnte fan ’e 
gemeente of derfoaroer? It binne likefolle fragen – en der 
binne noch helte mear – dy’t oan ’e oarder komme as de 
fierende gemeente de ynset is fan ’e ynrjochting fan ’e tsjer-
keromte. Tsjerkebou is gemeente-opbou!

Liturgysk sintrum
Yn ’e jierren fyftich fan ’e tweintichste ieu wurdt it saneamd 
liturgysk	sintrum ûntdutsen, sawol yn nijboude tsjerken as 
yn dy tsjerken dy’t opknapt wurde. De betiteling ‘liturgysk 
sintrum’ dekt yn wêzen gjin oar ferskynsel as dat der sprake 
is fan in soarte fan poadium, dêr’t it liturgysk meubilêr dat 
nedich is, sa plak jûn is dat der ferbân yn sit. Njonken de 
preekstoel in foarlêzersbuordsje, in nachtmielstafel (dy’t de 
measte sneinen tsjinst docht as ‘wurktafel’), en in doopfont 
mei peaskekears meitsje de oanklaaiïng fan it liturgysk sin-
trum folslein. Dy peaskekears is dan noch wolris in net sa 
maklik yn te passen stân-yn-’e-wei. Soms wurde ek de attri-
buten lykas nachtmielsreau yn alle tsjerketsjinsten útstald. 
Is dat net in symboal fan in symboal? It liket derop dat it 
dan net sinfol funksjonearje kin as wurksume ferwizing nei 
de fiering fan it Miel fan de Hear.

De earste fraach is aloan hoe’t de gemeente yn ’e earetsjinst 
de ûnderskate ûnderdielen fan ’e tsjinst op in passende 
wize stal jaan kin en dêroan dielnimme kin om doopfont, 
preekstoel, buordsje en altertafel hinne. Yn alle gefallen 
sil elke gemeente dy’t foar de fraach fan (wer)ynrjochting 
fan har tsjerkegebou komt te stean, har realisearje dat 
in twadieling tusken in stuolle/banke-pakket oan ’e iene 
kant en in sabeare sakramintaal poadium oan ’e oare kant 
net folle romte jout oan de beweechlikens dy’t men yn ’e 
earetsjinst hawwe wol. Dan kin ek rjocht dien wurde oan 
hoe’t de gemeente har om doopfont, Skrift en tafel skikke 
wol.

It doopfont
De doop fynt plak ‘yn ’e midden fan ’e gemeente’. Dat seit 
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fansels wat oer it karakter fan de betsjinning fan de doop: 
ynliving yn it Lichem fan Kristus. Dat kin ek sa letterlik 
mooglik opfette wurde as in plakbepaling: de gemeente is 
gjin taskôger, mar aktyf tsjûge fan de doop. De doop fynt 
dan ek net allinne plak yn ’e peaskefiering, mar ek yn de 
dêrút fuortkommende sneinske earetsjinst. Sa besjoen kin 
de doop letterlik en figuerlik plakfine ‘op ’e drompel’ fan 
earetsjinst en tsjerkegebou. Mar der kin ek nei de Skrift-
tsjinst doopt wurde. De doop jildt dan as oanrin en ‘learing’: 
dêr’t de belidenis fan it leauwe en de gebeden dien wurde. 
Op ’e drompel fan de tsjinst likegoed as nei de tsjinst fan 
de Skrift, giet de hiele gemeente ‘om de dopeling(en) hinne 
stean’: hja is ommers tsjûge fan de doop. In goed plak foar 
it doopfont is dus wêr’t de gemeente yn in grutte rûnte om 
dopeling en doopfont hinne stean kin. Is de tsjerke dêr te 
lyts of te fol foar, dan kin it bytiden net oars of it doopfont 
stiet wat heger; lykwols is dat wat yn striid mei de symbolyk 
fan de doop, want dy freget earder om del te gean as om 
jin te ferheegjen. In definityf plak foar it doopfont is net 
perfoarst needsaaklik. Dat betsjut dat it doopfont ferset wur-
de kin. Lykwols moat it by elke earetsjinst yn tsjerke stean as 
teken fan ’e doop en as oantinken dêroan, om’t Kristus syn 
gemeente troch de doop noeget om by Him bern oan hûs te 
wêzen.

Foarlêzersbuordsje en/of preekstoel
It foarlêzersbuordsje en de preekstoel hawwe benammen in 
funksje yn de tsjinst fan de Skrift: dêr wurdt de Skrift lêzen 
en útlein. It buordsje is net ôflaat fan de preekstoel, earder 
oarsom. It bidden kin ek efter it buordsje wei dien wurde. 
Dêrnjonken wurdt it buordsje ek brûkt foar aktiviteiten 
dy’t net streekrjocht ta de earetsjinst hearre: ôfkundigingen 
ensafuorthinne. De folgjende saken kinne efter it buordsje 
wei dien wurde:
– meidielings (dy kinne ek út it fermidden fan of midden 

yn ’e gemeente dien wurde en dan komt it buordsje der 
net oan te pas);

–  bemoediging en it gebed fan neierkommen;
– de skriftlêzingen;
– de preek.
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Om’t de hjirboppe neamde ûnderdielen in selsstannich 
plak yn ’e earetsjinst hawwe en yn earste ynstânsje net 
mei de tafel en it miel te krijen ha, hat it buordsje en/of de 
preekstoel in eigen plak yn tsjerke. Oer it buordsje kin in 
antependium hongen wurde. Lêslinten yn ’e bibel helpe by 
it finen fan de skriftlêzings.

De tafel
De nachtmiels- of altertafel nimt, mei de preekstoel en/of it 
foarlêzersbuordsje en doopfont, in sintraal plak yn. Wêr’t 
dy stiet, hinget fan de arsjitektuer en de yndieling fan de 
tsjerke ôf. Mei it each op it fieren fan it Miel fan de Hear is 
it wichtich dat de tafel in fêst plak hat mei genôch romte 
deromhinne, sadat de gemeente – steand of sittend – in 
rûnte meitsje kin of by in rinnende fiering oarderlik kom-
me en fuortgean kin.
It feit dat de gemeente ûnder de earetsjinst de tafel sjen kin 
as teken fan de Hear dy’t middenmank de gemeente komme 
wol troch de tekens fan brea en wyn, is ek tige wichtich. Yn 
ferbûnens mei de tsjinst fan de Skrift en it Miel fan de Hear 
is der dan ek alles foar te sizzen dat de nachtmielstafel altyd 
op itselde plak stiet, ek op ’e sneinen dat it Nachtmiel net 
fierd wurdt.

Hoe’t	de	tafel	brûkt	wurde	kin
Oer de tafel kin in kleed of in antependium lein wurde, 
dêr’t de kleur fan it tsjerklik jier of in spesjaal barren mei 
oantsjut wurdt. As it Miel fan de Hear fierd wurdt, leit der 
in wyt kleed oer de tafel. 
De gebeden wurde efter de tafel wei dien. Sadwaande wurdt 
der in ferbining lein mei de foarbea en de jeften dy’t hjir 
ek plak fine.
As de diakonale jeften sjoen wurde yn relaasje ta de jeften 
fan brea en wyn, dan kinne se – al of net mei in bea – op ’e 
tafel dellein wurde.
Skaal en beker hawwe in funksje by it fieren fan it Miel fan 
de Hear. As se bûten it fieren om op ’e tafel steane, tsjûgje se 
mear fan wat ûntbrekt as dat se ferwize nei wat komt. It is 
dus de fraach yn hoefier’t it delsetten fan skaal en beker as 
symboal, wat tafoeget oan it byld dat de tafel sûnder mear 
opropt.
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By de tafelfiering en/of de beaen kin der foar it Tsjinstboek 
skean lofts of rjochts fan de foargonger/foarbidder in 
beskieden buordsje, bygelyks fan pleksyglês, op ’e tafel set 
wurde. De midden fan ’e tafel is ornearre foar brea en wyn.
De Bibel leit net op ’e tafel, alteast net om dêr út foar te lêzen. 
It fêste plak fan de Bibel is it buordsje of de preekstoel. Yn 
guon tradysjes wurdt de Bibel, as der net út lêzen wurdt, 
ticht op ’e tafel dellein, in plak dêr’t er mei earbied rêst.
Twa of mear kearsen op of njonken de tafel wurde oanstut-
sen as in teken dat it as gemeente byinoar-wêzen oan de 
Heare tawijd wurdt.
De tafel stiet tige sintraal. Dêrom moat er altyd oarderlik en 
sober ynrjochte wêze. De foargonger mei dêr net achteleas 
de (ûn)nedige boeken op dellizze. Dêr moat oars plak foar 
socht wurde (bygelyks ûnder of op it buordsje).

De kantorij en it oargel
Njonken it kûpletteliet hat de gemeente de lêste desennia 
yn it ramt fan de liturgyske ûntjouwings in grut ferskaat 
fan wikselsangen krigen. Dy kinne songen wurde troch 
groepen gemeenteleden of troch kantor/kantorij en gemeen-
te. Mei troch dy ûntjouwings heart in kantorij yn in soad 
gemeenten der hielendal by. In direkte relaasje tusken 
gemeente, kantorij en oargel kin dêr net by mist wurde.

Sjoen dy relaasje, moat it oargel in goed plak yn tsjerke 
hawwe. It oargel hat alderearst in liturgyske funksje. It is, 
lykas sein, direkt anneks mei it sjongen fan de gemeente yn 
al syn ûnderdielen. It giet om it begelieden fan it sjongen 
fan de gemeente en de kantorij. Sa hat it oargel in eigen 
funksje krigen as it derom giet om alderhanne ûnderdielen 
fan de tsjinst te begelieden of te stypjen. Dêrnjonken en 
dêryn is it oargel der om it brede oanbod fan oargelmuzyk 
ta klinken te bringen as in ûnmisbere bydrage oan ’e eare-
tsjinst. Dat jildt ek foar alle oare muzykynstruminten dy’t 
yn ’e tsjinst brûkt wurde kinne.

Dat allegearre betsjut dat wy der net mear mei ta kinne 
en hingje earne boppe de gemeente in oargel del, sadat de 
oargelist gjin direkt each- en earkontakt mei de foargonger, 
kantor, kantorij en gemeente ûnderhâlde kin. Lykwols moat 
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it delsetten fan it oargel op in liturgysk sintrum sterk ôfret 
wurde. Doopfont, nachtmielstafel en foarlêzersbuordsje en/ 
of preekstoel foarmje it liturgysk meubilêr dat de gemeente 
de sintrale liturgyske hannelingen fan doop, Skriftferkun-
diging en it Miel fan de Hear yn it omtinken bringt. It oar-
gel en de kantorij ha har plak by de gemeente dy’t om it 
doopfont, it buordsje en de tafel gearkommen is.

Kleuren
De ferbining fan spesifike kleuren mei de tiden fan it jier en 
mei de feesten fan it liturgysk jier, hat sawol te krijen mei 
in algemien betinken dat útgiet fan betsjutting en wurking 
fan kleuren as mei in mear bibelsk betinken. Ut de earste 
optyk wei is bygelyks read anneks mei bloed; giel mei ener-
zjy; wyt mei suverens; goud, as ynwyt, mei feest; poarper 
mei weardigens; grien mei waaksdom; ljochtblau mei hope; 
donkerblau, pears en swart mei ynkear, wanhope en rou.

De earste ferwizing nei spesifike kleuren yn tsjerke is de 
kleur fan de doop: de wite klean dy’t de dopelingen nei har 
doop oan krije. It is dan by útstek ek de kleur foar it litur-
gysk gewaad: it byldet it prysterskip fan allegearre dy’t leau-
we út en kin dus troch elk gemeentelid droegen wurde. 
De ynsynjes (bygelyks stola’s) dy’t hearre by amt en betsjin-
ning, kinne dêr op oanbrocht wurde. De kleur dêrfan is 
anneks mei de kleur fan de dei.

De antependia op foarlêzersbuordsje en nachtmielstafel en 
de lêslinten yn ’e Bibel folgje de kleuren fan it liturgysk jier.

De wenstige kleursymbolyk yn ’e tsjerke yn Nederlân is op 
’t heden sa:

Advint pears
 (Advint III rôze)
Krystnacht o/m Epifany wyt / goud
Sneinen fan Epifany grien of wyt
Fjirtichdagetiid (fan Jiskewoansdei ôf) pears
 (Laetare = Fjirtichdagetiid IV) rôze)
 (Palm- en Passysnein read /pears)
Wite Tongersdei wyt
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Goedfreed gjin kleur of read
  / pears
Peaskewacht en Peasketiid wyt / goud
 (Peaskewacht, twadde foarm read / pears en wyt
  / goud)
Pinkster read
Trinitatis wyt / goud
Sneinen fan Trinitatis,
Simmer- en Hjersttiid grien
Doop en belidenis wyt
Apostels, evangelisten, martlers read
Oare hilligen en Alderheljen wyt
Befêstiging fan amtsdragers read
Trouwerij wyt
Routsjinst / Utfeart wyt / pears
Wijing tsjerke wyt

De kleur fan de dagen yn ’e wike folget de snein, útsein:
Advint III (rôze) dagen yn ’e wike: pears
Fjirtichdagetiid IV (rôze) dagen yn ’e wike: pears
Pinkster (read) dagen yn ’e wike: grien
Trinitatis (wyt / goud) dagen yn ’e wike: grien

As in feest op in dei yn ’e wike falt, folget dat feest de eigen 
kleur.

Kearsen
Kearsen yn tsjerke binne it symboal fan Kristus, dy’t Him 
it Ljocht fan ’e wrâld neamd hat (Joh 8:21). Om’t Peaske 
sintraal stiet yn it tsjerklik jier, stiet yn mannich tsjerke in 
peaskekears. Yn it foarste plak is dy it symboal fan de opstie-
ne en ferhearlike Ferlosser. De peaskekears bringt alle leau-
wigen de opdracht yn it sin om ‘ljocht yn de Hear’ te wêzen: 
“Want ienris wienen jimme klearebare tsjusternis, mar no 
binne jimme ljocht om’t jimme kristenen wurde binne. 
Libje dan as minsken dy’t by it ljocht hearre” (Ef 5:8). 
Ta beslút ferwiist de peaskekears nei de baarnende lampe 
dêr’t wy de Hear by syn komst mei temjitte geane (Mt 25:1-
13).
De peaskekears stiet by it doopfont: mei Kristus wurde wy 
begroeven om mei Him opwekke te wurden, dat wy in nij 
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libben lizze soenen (Rom 6:4). Op of njonken de nachtmiels-
tafel steane kearsen, lykas soms by it foarlêzersbuordsje: yn 
de Skriften en by it Miel fan de Hear ferspriedt him it ljocht 
dêr’t wy by libje.

Blommen
Blommen hearre by de oanbidding en it feest fan de liturgy. 
Salomo fersierde de timpel yn Jeruzalem mei blommen 
yn ’e knop, fan hout en goud (1 Ken 6:29,32,35). Mar der 
giet neat boppe de geurjende, libbene blom. Yn ’e Bibel is 
de blom by útstek in symboal fan fergonklikens. Blommen 
ferwylje, falle ôf en fergeane ‘en op it plak dêr’t se stien ha, 
kenne se har al net mear’.
Yn ’e Berchrede seit Jezus: ‘Sjoch ris nei de leeljes hoe’t dy 
waakse. Se arbeidzje net, se spinne net, mar Ik sis jimme: 
Sels Salomo yn al syn pracht wie net sa moai yn ’e klean as 
ien fan harren.’
Minsken binne as blommen; it libben is koart, mar dat is 
gjin reden om net te groeien en te bloeien yn it hôf fan 
God.

Troch blommen yn tsjerke te bringen, stelle wy skientme yn 
tsjinst fan de oanbidding. Blomskikke is blommen oarderje 
foar dat doel. As it heal kin, moatte de blommen troch de 
wike yn tsjerke stean bliuwe foar dejingen dy’t dêr komme 
om te bidden en in plak fan stilte en ynkear sykje. Is dat net 
mooglik, dan is in goed alternatyf en bring se nei ien ta dy’t 
siik is of dy’t wat te fieren hat.

IX – Mei de bern

Yn ’e rûnte fan de fierende gemeente ha de bern har eigen 
plak. Se dogge, krekt as de oare gemeenteleden, mei oan 
alle ûnderdielen fan de earetsjinst. Har ynbring, har eks-
pressiviteit en ûntfanklikens kinne net mist wurde by it 
belibjen fan it leauwe fan allegearre dy’t mei-inoar de eare-
tsjinst fiere. De bern wurde as folweardige gemeenteleden 
meiteld, om’t har leauwe yn ’e earetsjinst ek opboud wurdt 
en om’t hja op har eigen, ûnmisbere wize bydrage oan de 
lof fan de Hear.
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Dat betsjut dat yn it fieren fan de earetsjinst rekken hol-
den wurdt mei de ûntjouwingsfazen, de mooglikheden 
en ûnmooglikheden fan it tinken en dwaan fan bern. Dêr 
wurdt de oarder net by ombûgd nei (allinne) de bern en 
wurde de bern net forsearre om se te beheljen yn wat oan ’e 
oarder is. It leauwe fan âlderen en bern wurdt der wier net 
minder fan as de bern meidogge yn de earetsjinst. Alles wat 
dêr bart – lêzings, lieten en gebeden – jout de mooglikheid 
om geandewei thús te reitsjen ‘yn Gods geheimen en yn syn 
hillichdom’. Dêr kinne bern en âlderen mei har ferstân net 
by en dêrom moatte se der mei-inoar yn groeie.

In wichtich aspekt dêrby is dat bern gewoan meidwaan, 
meisjonge en meiprate meie, sa’t se binne en op in wize 
dy’t harren eigen is: beweechlik en direkt. Mei harren kin in 
yntreeliet ek wurde wat it is: in liet om op te rinnen, of sels 
te dûnsjen as dat nedich is, lykas David die efter de arke. 
De kyrie-yntinsjes kinne út de bernemûle in ynkringende 
útrop wurde. Of oarsom kinne de bern de kyrie-akklamaas-
jes útsjonge, sa’t yn ’e earste ieuwen yn ’e gemeente yn 
Jeruzalem dien waard. Harren kleare stimmen drage dan 
de hiele gemeente. Ien fan ’e lêzings kin in wat âlder bern 
ek dwaan. En mocht nei oanlieding fan de lêzings efkes 
mei harren praat wurde, dan binne hjà it dy’t de fragen 
stelle. Hja kinne de gebeden sizze. Hja kinne helpe, lykas 
dat thús bart: oarders fan tsjinst útdiele, ponkjerinne, brea 
en wyn oandrage. Se kinne ek helpe, krekt as thús, om nei 
de fiering alles wer teplak te setten. It giet der altyd om 
hoe’t de bern har ek ynlibje kinne yn it hûs fan de Hear. 
Helpe betsjut dêrby: diele yn ferantwurdlikheid. It giet om 
de eigen ynbring fan bern: út har mûle hat de Ivige ommers 
lof taret.

Yn ’e earetsjinst hat elkenien it rjocht om oansprutsen te 
wurden yn in taal en foarm dy’t sines wêze of wurde kin. 
Sjoch ek wat hjirfoar sein is oer de liturgyske taal. Dat 
betsjut dat der mei de bern praat, songen en bidden wurdt. 
Sa kin elk belibje wat mei-inoar-tsjerke-wêzen hjitte mei. By 
de gebeden en sangen dy’t yn dit tsjinstboek – in	oanset – oan-
bean wurde, is dêrom net altyd oanjûn oft se benammen 
foar bern bedoeld binne, al binne guon gebeden en sangen 
ûntstien mei it each op ’e bern.
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Yn de fiering sneins is foar bern itselde oan ’e oarder as foar 
de oare gemeenteleden. Wannear’t se de tsjinst foar in skoft-
ke yn in oare romte fuortsette, om letter werom te kommen 
by de hiele gemeente, dan falle se net út dat patroan. Wat 
folwoeksenen net misse kinne, kinne de bern ek net sûnder, 
en oarsom. Utlis sûnder skriftlêzing, ferkundiging sûnder 
evangeelje lit him net tinke. Dus gjin ‘fertelling’ sûnder 
lêzing. Soms is it foar de bern better om net fóár petear en 
ferhaal de Skrift iepen te slaan, mar dêrnei. De taal fan de 
Skrift kriget foar harren mear spanning as der sprake is 
fan in útrinnen-op. De lêzing wurdt dan de ôfsluting en de 
bekroaning fan de mienskiplike syktocht nei de ‘sin fan de 
Skriften’. Yn gjin gefal moatte de bern foar de Skriftlêzing 
derút gean.

De liturgyske foarmen yn ’e bernetsjinst binne in ûnder-
diel fan de mienskiplike fiering. De romte dêr’t dy tsjinst 
yn holden wurdt, falt op fanwegen it ‘liturgysk meubilêr’: 
in plak foar de Skrift, in ferwizing nei de nachtmielstafel 
yn tsjerke, in goed plak foar de kearsen: de bernetsjinst as 
‘bernekapel’. De ferbining tusken tsjerke en kapel wurdt 
ûnder mear dúdlik troch it ljocht fan de peaskekears mei te 
nimmen nei de eigen romte fan de bern.

De bân tusken bern en âlderen docht ek bliken as, nei’t de 
bern yn tsjerke werom binne, der in petear mei harren is. It 
is fan belang dat dat petear past yn de oarder fan de tsjinst 
en gjin tuskenspultsje is. It giet der om dat alles útrint op 
de fiering fan it Miel fan de Hear en it útstjoeren yn ’e wide 
wrâld.

X – De gemeente fiert

De gemeente fiert. Yn ’e earetsjinst komme minsken mei 
har leauwe en twivel, har need en tankberens foar Gods 
antlit. Dêr sil, yn lofpriizgjen en klacht, yn ferkundiging en 
betsjinning fan ’e sakraminten, Gods genedich dwaan mei 
de wrâld foarm en stal krije.
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De hiele gemeente dielt yn it ‘prysterskip fan alle leauwi-
gen’ dat ûnder mear foarm kriget yn ’e earetsjinst. Gemeente-
leden, tsjerkemusisy, diakens, âlderlingen en dûmnys hawwe 
allegearre har oanpart yn de gearkomste fan de gemeente.

Troch de tiden hinne sille dy taken en rollen hieltyd op ’e 
nij ûntdutsen wurde moatte. ‘Lit jimme sels ek as libbene 
stiennen foegje yn in geastlike timpel. Wurd sa in hillich 
prysterfolk om geastlike offers te bringen, dy’t God graach 
oannimt troch Jezus Kristus’ (1 Petr 2:5). De earetsjinst sil 
dan ek alle omtinken fan de gemeente krije moatte. Sa 
kin fernijing fan de gemeente ta de lof fan de Heare en de 
tawijing oan ’e tsjerke en de wrâld, ynspiraasje jaan dêr’t 
mannichien aktyf yn behelle wurdt

Der binne ferskate foarmen dêr’t de gemeente har ferant-
wurdlikens foar de earetsjinst yn uterje kin.

1	 Earetsjinst	as	punt	fan	berie	foar	tsjerkerie	en	wurk-
groepen

– planning fan perioaden fan it tsjerklik jier en bysûn-
dere tsjinsten;

– kar fan lêsroaster, tematiken fan leartsjinsten;
– tsjerkemuzyk: belied oangeande it sjongen fan tsjer-

keliet en liturgy; planning kantorij, konserten, de sin-
teraasje;

– plannen fan doelen diakonale kollekten en projekten;
– organisaasje, tarêsting en tarieding fan meidwaan foar-

gongers, foarsjongers, lêzers (ynklusyf gebeden), bern.

2	 Tarieding	fan	’e	earetsjinst
– periodike tarieding troch direkt ferantwurdliken: predi-

kant, tsjerkemusikus, lieding bernetsjinst, lêzers;
– liturgy- en preektariedingsgroepen;
– tarieding fan spesjale tsjinsten of parten dêrfan troch 

groepen yn ’e gemeente.

3	 Meidwaan	fan	’e	gemeente	oan	’e	earetsjinst
– de tarieding fan de tsjerkeromte, te ûnderskieden nei 

guon dieltaken, bygelyks de kosterij en de ferantwurdli-
kens foar de fersiering fan ’e tsjerke mei blommen;
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– it liturgysk hanneljen fan ’e gemeente
a.	foargongers

taken fan de predikant:
• apostoalyske groet en segen;
• gebed fan ’e snein / om ferljochting mei de hillige 

Geast;
• ferkundiging;
• tsjinst fan ’e gebeden;
• gebed oer de jeften;
• betsjinning fan it Miel fan de Hear (tafelgebed, 

brekken en dielen);
• betsjinning fan de doop.
taken fan de diakens:
• kyrie-yntinsjes en foarbea;
• sammeljen fan de jeften en it klearmeitsjen fan 

de tafel en it útdielen fan brea en wyn by it Miel 
fan de Hear;

• tsjinst fan ’e barmhertichheid.
taken fan de âlderlingen:
• mei-ferantwurdlikheid dragen foar de tucht fan it 

leauwe yn de ferkundiging en by de fiering fan it 
Miel fan de Hear;

• diele yn de foarbea.
taken fan de tsjerkemusisy:
• lieding jaan oan it sjongen en it muzykmeitsjen 

fan de gemeente.
	 b.	de	hiele	gemeente,	jong	en	âld

• it sjongen fan lieten en kearsangen;
• antwurden en akklamaasjes fan de gemeente 

(Amen, Eare oan de Heit, Jo komt de lof ta, Hil-
lich, ensfh.);

• wikselsang tusken parten fan de gemeente, 
bygelyks de kantorij (Kyrie eleison, Eare oan God, 
nachtmielsliturgy);

• skriftlêzings;
• meidwaan oan de gebeden;
• helpen by it ynsammeljen fan ’e jeften;
• helpen by it ompartsjen fan brea en wyn.

4	 Foarmen	fan	meidwaan	oan	de	earetsjinst
– stilte yn de earetsjinst:

• by it begjin fan ’e tsjinst;
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• foar it gebed fan ’e snein;
• nei de lêzings;
• nei de preek;
• ûnder de foarbea (foar persoanlik gebed);
•  nei it krijen fan brea en wyn.

– bydragen fan in pear gemeenteleden of groepen, bern 
ensafuorthinne:
• fokale en ynstrumintale muzyk;
• dûns;
• persoanlike yntinsjes by kyrie of foarbea (direkt of 

fia it foarbeaboek);
• aktualisearring en trochwurking yn relaasje mei 

preek en belidenis fan it leauwe (bygelyks mei help 
fan bibliodrama);

• berjochten yn it ramt fan de gebeden en it ynsam-
meljen fan ’e jeften;

– it hanneljen fan de gemeente as teken fan meidwaan en 
ferbûnens:
• stean ûnder it bidden, de lêzing(s), de belidenis fan 

it leauwe, it nachtmielsgebed – as teken fan ear-
bied. Yn gâns tsjerken fan de Reformaasje wurdt ek 
steande songen, om’t dat in bettere lichemshâlding 
ûnder it sjongen is;

• knibbeljen by skuldbelidenis, gebed en (persoanlike) 
segen – as teken fan needrigens en konsintraasje;

• gebedshâldingen (de hannen gear of de hannen 
iepen omheech) – as teken fan tawijing en ûntfank-
likens;

• hânoplizzen – as teken fan segen (by bern dy’t 
noch net meidogge oan it Miel fan de Hear, amts-
dragers en gemeenteleden oan wa’t in amt of taak 
tabetroud wurdt, minsken yn spesjale persoanlike 
situaasjes);

• krússlaan – as teken fan belidenis en betinken fan 
de eigen doop.

5	 Meidwaan	fan	’e	gemeente	nei	de	earetsjinst
– it besykjen fan gemeenteleden troch gemeentele-

den nei de earetsjinst (kommuny fan oan-hûs-bûnen, 
(blomme)groet, sneinsbrief mei oarder fan tsjinst);

– neipetear oer de tsjinst.
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De ûnderskate wizen fan meidwaan troch de gemeente 
yn de fiering fan de earetsjinst binne hjir fansels allinne 
neamd as mooglikheden. Hieltyd wer sil it der om gean 
om de gemeente mei ferdrach en geduld yn de earetsjinst 
te beheljen. Dat sil gauris in kwestje fan dreech úthâlden 
wêze; de klam falt dêrby op in gaadlike tarissing fan ’e 
gemeente of fan leden fan ’e gemeente. It giet dêrby net 
om safolle mooglik foarmen fan meidwaan yn alle tsjinsten 
te krijen. It sil earder de soarch fan de gemeente wêze om 
op in iepen wize de krekte aksinten yn de tsjinst te lizzen; 
dêrby sil no ris dizzen, en dan wer oaren ynskeakele wurde. 
Krekt hjir jildt ek: kwaliteit is mear as kwantiteit. Yn alle 
gefallen mei in frijheid groeie, dêr’t allegearre har like fer-
antwurdlik foar witte.
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