
Formulier om it Hillich Nachtmiel 
te hâlden

Beminden yn de Heare Jezus Kristus, harkje nei de wurden fan 
it ynstellen fan it Hillich Nachtmiel fan ús Heare Jezus Kristus, 
sa’t de hillige apostel Paulus ús dy yn 1 Korintiërs 11:23-29 
skriuwt: ‘Want ik haw fan de Heare ûntfongen, wat ik jimme 
wer oerlevere haw: dat de Heare Jezus yn de nacht, dat Er 
ferret waard, it brea naam, en doe’t Er tanke hie, briek Er it en 
sei: Nim, yt, dit is Myn lichem, dat foar jimme brutsen wurdt; 
doch dat om My te betinken. Allyksa naam Er ek de drinkbeker, 
nei it iten fan it nachtmiel, en sei: Dizze drinkbeker is it Nije 
Testamint yn myn bloed; doch dat, sa faken as jimme dy drinke 
sille, om My te betinken. Want safa ken as jimme dit brea ite en 
dizze drinkbeker drinke sille, fer kun digje jimme de dea fan de 
Heare, oant Er komt. Sa dan wa’t ûn wear dich dit brea yt, of 
de drinkbeker fan de Heare drinkt, dy sil skul dich wêze oan it 
lichem en bloed fan de Heare. Mar de minske sil himsels hifkje, 
en sà fan it brea ite en fan de drinkbeker drinke. Want dy’t 
ûnweardich yt en drinkt, dy yt en drinkt himsels in oar diel, gjin 
ûnderskied hawwende yn it lichem fan de Heare.’ 

Sille wy no ta ús help en treast it Nachtmiel fan de Heare hâlde, 
dan is it alderearst nedich dat wy ússels foarôf op de goede wize 
hifkje en fierder dat wy it mei dat doel foar eagen hâlde dêr’t de 
Heare Kristus it ta ornearre en ynsteld hat, dat is om Him te 
betin ken.
 It wiere selsûndersyk bestiet út trije parten:
 Foarst: lit in elk by himsels oer syn sûnden en ferflokking 
nei tinke, dat er in ôfkear fan syn sûnde kriget en him foar God 
dee moedich makket, want de grime fan God tsjin de sûnde is 
sa grut dat Er dy net samar foarbygean litte woe, mar dêr Syn 
leave Soan Jezus Kristus mei de bittere en smaadlike krúsdea 
foar straft hat.
 Twad: lit in elk syn hert ûndersykje oft er de betroubere 
belofte fan God leaut, dat him al syn sûnden allinnich om it lijen 
en stjer ren fan Jezus Kristus ferjûn binne en dat de folsleine 
rjocht fear dich  heid fan Kristus him as syn eigen dom tarekkene 
en skonken is. Ja, sa fol slein as hie er sels, yn eigen persoan, 
foar al syn sûnden be telle en alle gerjochtichheid fol brocht. 
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 Tred: lit in elk syn gewisse ûndersykje oft it him ynmoed is 
om tenei mei syn hiele bestean God de Heare wiere tankberheid 
te be wizen en oprjocht syn wei foar it antlit fan God te gean. 
En allyksa oft er, wylst er fan herten alle fijânskip, haat en 
oergeunst farre lit, sûnder de minste skynhillichheid, earlik fan 
doel is om tenei yn wiere leafde en ienriedichheid mei syn neiste 
te libjen.
 Allegearre dan wa’t dat ynmoed is, wol God wis yn genede 
oan nimme en as weardige gasten mei oansitte litte oan de tafel 
fan Syn Soan Jezus Kristus. Dy’t dat tsjûgenis yn harren herten 
net fer nimme, dy helje mei sok iten en drinken in oardiel oer 
har sels [1 Kor 11:28,29].
 Dêrom fermoanje wy, lykas Kristus en de apostel Paulus 
ús op lizze, allegearre dy’t by har witten mei de nei kommende 
sûnden dy’t oan stjit  jouwe, besmet binne, om harren fan de 
tafel fan de Heare te ûnt hâlden, en wy sizze harren oan dat hja 
gjin diel hawwe oan it Ryk fan Kristus.

Dat giet allegearre oan
dy’t ôfgoaden tsjinje,
dy’t ferstoarne hilligen, ingels of hokker oare skepsels oan-
roppe,
dy’t bylden eare oandogge, 
dy’t har dwaande hâlde mei tsjoenderij en wiersizzerij, fee, min-
sken of oare dingen magysk wije en oan sok dwaan leauwe,
allegearre dy’t God, Syn Wurd en de hillige sakraminten fer-
achtsje,
dy’t God lasterje,
dy’t ta twadracht, ferdieldheid en oproer yn tsjerke en 
maatskippij oansette wolle,
dy’t falske eden dogge,
dy’t har âlden en allegearre dy’t boppe har steld binne, 
oerhearrich binne,
allegearre dy’t moardzje, dy’t tsiere, dy’t yn haat en ûnmin mei 
har ren neiste libje,
dy’t trou brekke, ûntucht bedriuwe, oan de drank binne, stelle, 
woe kerrinte freegje, rôvje, gokke, habsuchtich binne 
en fierder al de jingen dy’t mei har libben oanstjit jouwe. 

Of:
Alle ôfgodstsjinners,
allegearre dy’t har in byld fan God meitsje,
allegearre dy’t de Namme fan God lasterje en misbrûke,
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allegearre dy’t it Wurd fan God en Syn hillige sakraminten fer-
achtsje,
allegearre dy’t ta twadracht siedzje yn tsjerke en yn ús folk, 
dy’t wegerje har del te jaan ûnder it bewâld yn tsjerke en 
maatskippij,
allegearre dy’t yn haat en ûnmin mei har neiste libje of net foar 
har wurden steane, dy’t it libben, dat God ús joech, ferachtsje,
allegearre dy’t it houlik mei opsetsin yn gefaar bringe, fan har-
sels of fan oaren,
allegearre dy’t stelle, dy’t út binne op jild en besit; 
allegearre dy’t lige, bedrige of kweasprekke,
allegearre dy’t har oan ferslaving oerjouwe en fan it geniet har 
god meitsje.

Salang’t hja oan sokke sûnden fêsthâlde, moatte hja har 
ûnthâlde fan dit brea en dizze wyn, dy’t Kristus allinnich foar 
Syn leau wi gen ornearre hat. Har straf en feroardieling1 soene 
der nammerste swierder om wurde.

Mar dat allegear wurdt ús, beminde bruorren en susters, net 
foar holden om de fersleine herten fan de leauwigen mismoedich 
te meitsjen, as soe oars gjinien oan it Nachtmiel fan de Heare 
mei oan gean meie as dy’t sûnder wryt of slyt wie. Want wy geane 
net mei oan om dêrmei sjen te litten dat wy yn ússels folmakke 
en rjocht feardich binne. Krektoarsom, om’t wy ús libben bûten 
ússels yn Jezus Kristus sykje, belide wy sadwaande dat wy 
midden yn de dea lizze. 
 It is wier, wy fine noch alderhanne lek en brek yn ússels, te 
wit ten dat wy gjin folslein leauwe hawwe, en ús der net ta sette 
om God mei sa’n iver te tsjinjen as wy hearre te dwaan, mar dei 
oan dei te striden hawwe mei de swakkens fan ús leauwe en de 
fer kearde hertstochten fan ús minsklike natuer. Lykwols, om’t 
ús troch de genede fan de Hillige Geast sokke lekken en brekken 
fan herten leed dogge en wy begeare om tsjin ús ûnleauwe te 
striden en neffens alle geboaden fan God te libjen, sille wy der 
dochs folslein wis fan wêze dat gjin sûnde of swakkens, dy’t 
noch tsjin ús sin yn ús oer bleaun is, ús behinderje kin dat God 
ús yn genede oannimt en fynt dat wy diel hawwe meie oan dizze 
himelske spize en drank en dy wurdich binne.

1 ‘Gericht’ en ‘Verdoemenis’ hawwe hjir de oarspronklike betsjut-
ting fan ‘straf’ en ‘feroardieling’.
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Lit ús der no fierder ek oer neitinke mei wat doel dat de Heare 
foar ús it Nachtmiel ynsteld hat, te witten dat wy it fiere om 
Him te be tinken [Luk 22:19]. Wy sille Him op de neikommende 
wize be tinke.
Wy betrouwe alderearst mei ús hiele hert, dat ús Heare Jezus 
Kristus – neffens de beloften dy’t oan de foar faars yn it Alde 
Testamint fan it begjin ôf dien binne – troch de Heit yn dizze 
wrâld stjoerd is. Hy hat ús fleis en bloed oan nommen en de 
grime fan God, dêr’t wy foar ivich ûnder fersinke moatten hiene, 
fan it begjin fan Syn minske-wêzen ôf oant de ein fan Syn 
libben op ierde foar ús droegen. Hy is foar ús alle hearrichheid 
oan Gods wet en de rjochtfeardichheid nei kommen, benammen 
doe’t Er ûnder de lêst fan ús sûnden en fan Gods grime yn it 
hôf fan Getsémané drippen bloed switte [Luk 22:44]. Dêr waard 
Er bûn om ús te ûnt binen. Dêrnei is Er bedutsen ûnder alle 
mooglike smaad, dat wy nea wer te skande komme mochten. 
Hy is ûnskuldich ta de dea feroardiele, dat wy foar it rjocht 
fan God frijsprutsen wurde soene. Hy hat Syn seinige lichem 
oan it krús spikerje litten, dat Er it skuldbewiis fan ús sûnden 
dêroan befêstigje soe [Kol 2:14]. Sa hat Er de ferflokking fan ús 
op Himsels nommen, om ús folop diel te jaan oan Syn seine. Hy 
hat Him mei lichem en siel oan it krúshout fernedere oant yn 
de alderdjipste smaad en eangst fan de hel, doe’t Er mei útset 
lûd rôp: ‘Myn God, Myn God, wêrom hawwe Jo My ferlitten?’, 
dat wy troch God oannommen en nea wer fan Him fer litten 
wurde soene [Mt 27:46]. Op it lêst hat Er mei Syn bloed en dea it 
nije en ivige testamint, it ferbûn fan genede en fermoed soe ning 
bekrêftige, doe’t Er sei: ‘It is fol brocht!’ [Joh 19:30].

Dat wy no fêst leauwe soene dat wy ta dat genedeferbûn hearre, 
naam de Heare Jezus by Syn lêste Nachtmiel it brea, en doe’t Er 
dêr de tanksizzing oer útsprutsen hie, briek Er it en joech it Syn 
dissipels en sei: ‘Nim, yt, dit is Myn lichem dat foar jimme jûn 
wurdt: doch dat om My te betinken.’ Allyksa nei’t hja iten hiene, 
naam Er de beker, en doe’t Er tanke hie, joech Er harren dy 
en sei: ‘Drink allegearre dêrút: dizze beker is it Nije Testatmint 
dat fêst leit yn myn bloed, dat foar jimme en foar gâns minsken 
fergetten wurdt, ta ferjouwing fan de sûnden: doch dat, sa faak 
as jim dy drinke sille, om My te betinken.’ Dat is: sa faak as 
jimme fan dit brea ite en út dizze beker drinke, wurde jimme 
troch dit betrou ber teken en ûnderpân yndachtich makke oan 
en bewissige fan myn hertlike leafde en trou foar jimme. Want 
ik jou foar jimme Myn li chem oan it hout fan it krús oer yn de 
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dea en ferjit myn bloed foar jimme, om’t jimme oars de ivige 
dea stjerre moatten hiene. Mei Myn krusige lichem en fergetten 
bloed spizigje en laavje Ik jim hongerjende en toarstige sielen 
ta it ivige libben, like wis as foar foar de eagen fan elkenien dit 
brea brutsen en dizze beker him jûn wurdt en like wis jimme 
mei de mûle ite en drinke om My te be tinken.

Ut it ynstellen fan it Hillich Nachtmiel troch ús Heare Jezus 
Kris tus sjogge wy dat Er ús leauwe en betrouwen op Syn fol-
slein of fer rjochtet, dat ienris oan it krús bard is, want dat is 
de iennige grûn fan ús sillichheid. Oan it krús is Hy foar ús 
hongerjende en toarstige sielen wiere spize en drank foar it ivige 
libben wurden. Troch Syn dea ommers hat Er de oarsaak fan 
ús ivige honger en kommer, te witten de sûnde, weinommen 
en ús de libben meitsjende Geast wûn. Sa hawwe wy troch dy 
Geast – dy’t yn Kristus, it Haad, en yn ús, Syn leden, wennet – 
wiere mienskip mei Him en krije wy diel oan al Syn woldieden, 
it ivige libben, ge rjochtichheid en hearlikheid.
 Boppedat is it troch dyselde Geast dat wy as leden fan ien li-
chem yn wiere bruorreleafde mei elkoar ferbûn wurde, lykas de 
hillige apostel seit: ‘Want lykas it ien brea is, sa binne wy, hoe 
mach tich ek, ien lichem, want allegearre hawwe wy diel oan dat 
iene brea.’ [1 Kor 10:17]. Ut withoefolle nôt kerlen wurdt ommers 
ien en itselde moal meald en ien brea bakt, en út withoefolle 
gear parse druven rint ien en deselde wyn en drank dy’t him ta 
ien ge hiel mingt. Sa sille wy allegearre, dy’t troch it wiere leauwe 
yn Kristus ynplante binne, troch bruorreleafde, mei-inoar ien 
lichem wêze, om ’e wille fan Kristus, ús beminde Sillich makker, 
dy’t ús yn it foar sa by sûnder leafhân hat. Dêr sille wy inoar net 
allinnich mei wurden, mar ek mei dieden bliken fan jaan. Dêrta 
mei de almach tige en barmhertige God en Heit fan ús Heare 
Jezus Kristus ús helpe, troch Syn Hillige Geast. Amen.

Mar sil ús dat allegear barre meie, lit ús ússels dan foar God 
lyts en dim men meitsje en Him mei in wier leauwe om Syn 
genede oan roppe.

Barmhertige God en Heit, wy bidde Jo, wol yn dit Nacht miel, 
dêr’t wy it kostber betinken fan de bittere dea fan Jo leave Soan 
Jezus Kristus yn ûnderhâlde, troch Jo Hillige Geast yn ús her-
ten te weech bringe, dat wy ús mei ynmoedich betrouwen wat 
langer wat mear oerjouwe oan Jo Soan Jezus Kristus. 
Wy bidde Jo dat, dat ús beswierre en fersleine herten mei Syn 
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wiere lichem en bloed, ja mei Him sels, wier God en minske, 
it iennige himelske brea, troch de krêft fan de Hillige Geast 
spizige en lave wurde en wy net mear yn ús sûnden libje, mar 
Hy yn ús en wy yn Him. 
Wy bidde Jo dat wy sà folslein diel krije meie oan it nije en ivige 
testamint en ferbûn fan genede, dat wy net twivelje of Jo sille 
ivich ús genedige Heit wêze, ús ús sûnden nea mear tarek kenje 
en nei lichem en siel yn alles foar ús as Jo beminde bern en 
erfgenamten soargje. 
Beskik ús ek Jo genede dat wy treastge ús krús op ús nimme, 
ús sels ferleagenje, ús Heilân belide en yn alle drôvens – de holle 
om heech – ús Heare Jezus Kristus út de himel fer wachtsje, 
dêr’t Er ús stjerlike lichem oan Syn ferhearlike lichem allyk 
meitsje sil en ús foar ivich ta Him nimme sil.
Ferhear ús, o God en barmhertige Heit, troch Jezus Kristus, 
dy’t ús leard hat om sà bidden:
Us Heit, Dy’t yn de himelen binne,
Jins Namme wurde hillige;
Jins Keninkryk komme;
Jins wollen barre allyk yn ’e himel sa ek op ierde;
jou ús hjoed ús deistich brea;
en ferjou ús ús skulden,
allyk ek wy ferjouwe ús skuldners; 
en lied ús net yn fersiking,
mar ferlos ús fan ’e kweade;
want Jowes is it Keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid.
Wol ús troch dit Hillich Nachtmiel ek fersterkje yn it algemien, 
net te betwiveljen kristlik leauwe, dat wy mei hert en mûle be-
lide:

Ik leau yn God, de Heit, de Almachtige, Skepper fan himel 
en ierde. 
En yn Jezus Kristus, Syn iennichstberne Soan, ús Heare; 
dy’t ûnt fon gen is fan de Hillige Geast, berne út de faam 
Maria, dy’t lit hat ûnder Pontius Pilatus, krusige, stoarn en 
begroeven is, del tein yn ’e hel, de tredde deis wer opstien fan 
’e dea den, opfearn nei de himel, en no sit oan de rjochterhân 
fan God, de almachtige Heit, dêr’t Er weikomme sil om te 
oar dieljen de libbenen en de deaden.
Ik leau yn de Hillige Geast, de hillige, katolike tsjerke, de 
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mienskip fan de hilligen, de ferjouwing fan de sûnden, de 
ferri zenis fan it lichem en it ivige libben. Amen.

Mar sille wy mei it wiere himelske brea Kristus spizige wurde, 
lit ús dan net oan de uterlike tekens fan brea en wyn hingjen 
bliuwe, mar ús herten opheevje yn de himel, dêr’t Jezus Kristus 
is, ús Foarsprekker, oan de rjochterhân fan Syn himelske Heit. 
Dêr wize ús de artikels fan ús kristlik leauwe ek hinne. Lit ús 
net twivelje dat troch de wurking fan de Hillige Geast ús sielen 
like wier spizi ge en lave wurde mei Syn lichem en bloed, as wy it 
hillige brea en de hillige drank ûntfange om Him te betinken.

By it brekken en útdielen fan it brea seit de tsjinner: 
It brea dat wy brekke, is de mienskip mei it lichem fan 
Kristus.
Nim, yt, betink en leau dat it lichem fan ús Heare Jezus Kristus 
brutsen is ta in folsleine fermoedsoening fan al ús sûnden.

En as er de beker jout:
De beker fan de tanksizzing, dêr’t wy de tanksizzing mei út-
sprek ke, is de mienskip mei it bloed fan Kristus.
Nim, drink dêr allegearre út, betink en leau dat it kostber bloed 
fan ús Heare Jezus Kristus fergetten is ta in folsleine fer moed-
soe ning fan al ús sûnden.

Wylst brea en wyn útdield wurde, wurdt stichtlik songen. Der 
kinne ek inkelde haad stik ken lêzen wurde om it lijen fan Kristus 
te betinken, lykas Jesaja 53, Johannes 6, 13, 14, 15, 16, 17 en 
18.

Dêrnei seit de tsjinner:
Beminden yn de Heare, no’t de Heare ús sielen oan Syn tafel 
spi zige hat, lit ús mei-inoar Syn Namme tankje en priizgje. In 
elk mei yn syn hert sizze:

‘Loovje de heare, myn siele, 
en alles wat binnen yn my is, Syn hillige Namme.
Loovje de heare, myn siele, 
en ferjit gjinien fan Syn woldieden.
Dy’t al dyn ûngerjochtichheid ferjout, 
dy’t al dyn sykten genêst,
dyn libben ferlost fan it ferdjer, 
dy kroanet mei goedgeunstigens en barmhertichheden,
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Barmhertich en genedich is de heare,
lankmoedich en grut fan goedgeunstichheid.
Hy sil net altyd stride 
noch ivich de grime hâlde.
Hy docht ús net neffens ús sûnden, 
en ferjildt ús net neffens ús ûngerjochtichheden.
Want sa heech as de himel is boppe de ierde, 
is Syn goedgeunstichheid geweldich oer dyjingen dy’t Him 
freezje.
Sa fier as it easten is fan it westen, 
sa fier docht Er ús oertrêdingen fan ús.
Lykas in heit him erbarmet oer de bern,
erbarmet de heare Him oer dyjingen dy’t Him freezje.’ 

(Psalm 103:1-4, 8-13)

Hysels hat Syn eigen Soan net sparre, mar Him foar ús alle gearre 
oerjûn en ús mei Him alles jûn [Rom 8:32]. Dêrmei bewiist God 
Syn leafde foar ús, dat Kris tus foar ús stoarn is doe’t wy noch 
sûnders wiene. Dêrom sille wy nammerstemear, no’t wy rjocht-
feardige binne troch Syn bloed, troch Him beholden wurde fan 
de grime. Want as wy, fijan nen, mei God fermoedsoene binne 
troch de dea fan Syn Soan, nammerstemear sille wy, fermoed-
soene, beholden wurde troch Syn libben [Rom 5:8-10]. Dêrom 
sil ik mei mûle en hert de lof fan de Heare ferkun digje, fan no 
ôf oant yn ivichheid. Amen.

Lit in elk yn syn hert sizze:

Almachtige, barmhertige God en Heit, wy tankje Jo mei ús 
hiele hert dat Jo ús, út grûnleaze barmhertichheid, Jo ien-
nichst berne Soan jûn hawwe as Middeler en offer foar ús 
sûnden en ta spize en drank foar it ivige libben. Wy tankje 
Jo dat Jo ús in wier leauwe jouwe, dêr’t wy diz ze woldie den 
fan Jo troch ûnt fange meie. Jo hawwe ek, ta fer sterking dêr-
fan, troch Jo bemin de Soan Jezus Kristus foar ús it hillich 
Nachtmiel ynstelle en beskikke litten.
Trouwe God en Heit, wol troch de wurking fan Jo Hillige 
Geast de betinking fan ús Heare Jezus Kristus en de fer-
kun di ging fan Syn fruchtber meitsje, dat wy dei oan dei 
waakse yn it wiere leauwe en yn de sillige mienskip mei 
Kristus. Wy bidde Jo dat allegear om ’e wille fan Jo beminde 
Soan Jezus Kristus, dy’t mei Jo en de Hillige Geast, libbet 
en re gearret yn ivich heid. 
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Wy bidde Jo dat yn de Namme fan ús Heare Jezus Kristus 
dy’t ús sà leare te bidden:
Us Heit, Dy’t yn de himelen binne,
Jins Namme wurde hillige;
Jins Keninkryk komme;
Jins wollen barre allyk yn ’e himel sa ek op ierde;
jou ús hjoed ús deistich brea;
en ferjou ús ús skulden,
allyk ek wy ferjouwe ús skuldners; 
en lied ús net yn fersiking,
mar ferlos ús fan ’e kweade;
want Jowes is it Keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid. Amen.





Miel fan de Hear
yn bysûndere omstannichheden



Ynlieding
By it brekken fan it brea fiere wy mienskip mei Kristus en yn 
Him mei elkoar. Hysels is oanwêzich yn brea en wyn as tekens 
fan syn lichem en bloed. Troch diel te hawwen oan it lichem 
fan Kristus hawwe wy mienskip mei Him en wurde wy ta syn 
lichem gearfoege. Omdat it ien brea is, binne wy, hoe machtich 
ek, ien lichem, want allegearre hawwe wy diel oan it iene brea 
(1 Korin tiërs 10:17). Wa’t it Miel fan de Hear fiert, lit him yn de 
rûnte fan de ge meente opnimme.

 Yn bysûndere omstannichheden foarmet de gemeente 
bytiden in rûnte om ien gemeentelid hinne. Troch dan mei-
inoar it Miel fan de Hear te fieren wurdt dy ferbûnens net allin-
nich symboli searre, mar wurdt de mienskip mei Kris tus en 
mei elkoar ek taastbere werklikheid. As it Miel fan de Hear yn 
bysûndere omstannichhe den fierd wurdt, is dat altyd yn nauwe 
ferbûnens mei de fierende gemeente.

Bysûndere omstannichheden
Wa’t har of him net mear by de fierende rûnte fan de gemeente 
jaan kin, mist de mienskip mei elkoar en dêryn de mienskip mei 
Kris tus. Soms is immen tydlik net by steat om de tsjerketsjinst 
by te wenjen, soms is dúdlik dy mooglik heid him net mear foar-
dwaan sil. Troch in hendi kep of sykte kinne gemeenteleden oan 
hûs bûn reitsje. Thús of yn in sikehûs of ferpleechhûs groeit 
de langst nei it fieren fan de bân mei it lichem fan Kristus 
yn it nim men, brek ken en dielen fan brea en wyn om Him te 
betinken. Dy langst kin sterker wurde as immen earnstich siik 
wurdt of mei de dea foar eagen libje moat. Dan wurdt bûten 
it gewoane gearkom men fan de gemeente om yn lytse rûnte it 
Miel fan de Hear fierd.

Mienskip
De ferbûnens mei de fierende gemeente wurdt it meast belibbe 
as brea en wyn fan de tafel yn tsjerke nei gemeenteleden bû-
ten de tsjerke brocht wurde. Sa wurde se dochs noch mei 
opnommen yn de mienskip om de tafel hinne. Dy mienskip 
wurdt ek sichtber as famyljeleden of freonen fan dejinge dy’t 
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oan hûs bûn is, it Miel fan de Hear mei har of him meifiere. 
De rûnte kin bytiden grutter makke wurde troch in pear oare 
gemeenteleden út te noegjen. De mien skip fan de tsjerke wurdt 
ek belicheme troch oanwêzige amtsdra gers.
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Taljochting
Underskate oarders
Foar it fieren fan it Miel fan de Hear yn bysûndere omstannich-
heden wurde fiif oarders oanrikt. De earste is ornearre 
foar it útrikken fan brea en wyn, de oare fjouwer binne foar 
selsstannige fierin gen. Dy oarders foar selsstannige fieringen 
ferskille nei geraden de bysûndere situaasje dy’t oanlieding is 
om it Miel fan de Hear yn lytse rûnte te fieren.

De earste oarder is foar it fieren fan de mienskip fan brea 
en wyn yn ferbûnens mei de fiering yn tsjerke. Dat is wat yn 
de roomsk-katolike tradysje sikekommuny neamd wurdt. Ge-
meenteleden thús of yn it sikehûs krije brea en wyn fan de 
nachtmielstafel. Sa diele se yn de mienskip fan de op dizze 
snein gearkommen ge meente. Soms hawwe se de tsjer ketsjinst 
fia de tsjerketelefoan meimakke. Oars kriget de ferbûnens 
mei de tsjerketsjinst stal mei it lêzen fan (in part fan) de 
skriftlêzing fan de snein en it mei-inoar bidden fan it Us Heit. 
Omdat de fiering in fuortsetten fan de tsjinst yn tsjerke is, sil 
dy holden wurde op de snein dat de ge meente it Miel fan de 
Hear fierd hat. De kearn fan de fiering is it dielen fan brea en 
wyn. It tafelgebed en de ynsettingswur den binne al yn tsjerke 
útsprutsen en wurde hjir net wer helle. Lykas by de mienskip 
fan brea en wyn yn tsjerke wurde hjir wol de út dielingswurden 
sprutsen. It útrikken fan brea en wyn kin yn hannen fan de 
foargonger jûn wurde of tabe troud wurde oan in amts drager 
of in oar gemeentelid.

As de fiering net op de snein holden wurdt dat de gemeente 
it Miel fan de Hear fierd hat, dan sil der altyd sprake wêze 
fan in selsstannige fiering. Dy wurdt troch in predikant laat, 
beselskippe fan in diaken. De algemiene oarder jout alle 
eleminten foar in ienfâldige, mar folsleine fiering. Hy is te brûken 
foar in tsjinst by gemeenteleden dy’t oan hûs bûn binne, mar 
ek foar it fieren fan it Miel fan de Hear yn in fersoargings- of 
ferpleechhûs.

As it Miel fan de Hear mei ien dy’t earnstich siik is fierd wurdt, 
kin dêr in sterke bemoediging fan útgean. Dêr hoecht net 
allinnich by tocht te wurden oan in terminale pasjint. Op wei 
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nei genêzing kin it ek goed wêze om in sikenien te sterkjen 
troch har of him diele te litten yn de mienskip mei it lichem fan 
Kristus.
 Der wurde foar dy oarder twa foarmen oanrikt. De koarte 
foarm kin brûkt wurde wannear’t de tastân fan de sike gjin fol-
sleine fiering ferneart. Yn dy oarder nimt it gebed fan de Hear 
it plak yn fan it tafelgebed, dêr’t de ynsettingswurden efteroan 
komme. De fiering kin, as dat winske wurdt, op de sikesalving 
oanslute. Mei de sike is op ’e tiid ôfpraat op watfoar dei en 
tiid de fiering holden wurde sil. Tagelyk wurdt besprutsen oft 
it winsklik is om famylje en freonen út te noegjen om it Miel 
fan de Hear mei te fieren. Wurdt de fie ring yn in sikehûs of in 
soarchynstelling holden, dan wurdt it haad fan de ôfdieling op 
’e hichte brocht.

De fiering fan it Miel fan de Hear mei in stjerrende is de soberste 
selsstannige fiering. Bytiden sil by de fiering fol stien wurde 
moatte mei allinnich brea of wyn, of brea yn wyn drinzge.

Sekuer en mei oerjefte
De lytse rûnte fan gemeenteleden en it plak fan de fiering, de 
húskeamer of de sikekeamer, freegje derom dat it Miel sekuer en 
mei oerjefte taret en fierd wurdt. De diaken tinkt derom dat der 
brea en wyn, breaskaal en beker(s) mei nommen wurde. In soad 
gemeenteleden hawwe sels nacht mielsgerei foar it thús fieren 
fan it Miel fan de Hear. As der om de tafel yn de húskeamer 
fierd wurde kin, mak ket de diaken de tafel mei in wyt kleed 
klear. Oars wurdt in lyts taffeltsje of in bêdtaffeltsje brûkt. De 
eleminten steane klear foardat de fiering begjint. Is der in (hús)
peaskekears, dan wurdt dy by it tarieden al oanstutsen. Foar 
it oan stekken fan in kears oan it begjin fan de fiering stiet in 
kears al klear yn in kandler. Om de oanwêzigen de kâns te 
jaan om yn de eventuele twaspraak diel te nimmen, is in printe 
oarder fan tsjinst winsklik.
 As der ek ferlet is fan in ynformeel byinoarwêzen, dan kin 
dat nei de fiering syn plak krije. Nei de needsaaklike tariedingen 
wurdt daalk mei de fiering begûn.

193Taljochting





Oarders
foar it

Miel fan de Hear
yn bysûndere omstannichheden



196 Miel fan de Hear yn bysûndere omstannichheden

It
 fi

er
en

 f
an

 i
t 

M
ie

l 
fa

n
 d

e 
H

ea
r 

y
n
 b

y
sû

n
d
er

e 
o
m

st
an

n
ic

h
h
ed

en
O

ar
d
er

 I
M

ie
n

sk
ip

 f
an

 
b
re

a 
en

 w
y
n

 
(o

a
n

sl
u

te
n

d
 o

p
 d

e 
fi
er

in
g 

yn
 t

sj
er

k
e)

O
ar

d
er

 I
I

M
ie

l 
fa

n
 d

e 
H

ea
r,

al
ge

m
ie

n
e 

o
ar

d
er

O
ar

d
er

 I
II

M
ie

l 
fa

n
 d

e 
H

ea
r,

 
m

ei
 i

n
 s

ik
en

ie
n

 –
 

w
ii
d
w

ei
d
ig

e 
fo

a
rm

O
ar

d
er

 I
V

M
ie

l 
fa

n
 d

e 
H

ea
r,

 
m

ei
 i

n
 s

ik
en

ie
n

 –
 

k
oa

rt
e 

fo
a
rm

O
ar

d
er

 V
M

ie
l 
fa

n
 d

e 
H

ea
r,

 
m

ei
 i

n
 s

tj
er

re
n
d
e

K
ea

rs
 o

a
n

st
ek

k
e

F
re

d
eg

ro
et

K
ea

rs
 o

a
n

st
ek

k
e

F
re

d
eg

ro
et

B
em

oe
d
ig

in
g

G
eb

ed
 f
a
n

 n
ei

er
-

k
om

m
en

P
sa

lm

K
ea

rs
 o

a
n

st
ek

k
e

F
re

d
eg

ro
et

B
em

oe
d
ig

in
g

G
eb

ed
 f

a
n

 n
ei

er
-

k
om

m
en

K
ea

rs
 o

a
n

st
ek

k
e

F
re

d
eg

ro
et

B
em

oe
d
ig

in
g

G
eb

ed
 f

a
n

 n
ei

er
-

k
om

m
en

K
ea

rs
 o

a
n

st
ek

k
e

F
re

d
eg

ro
et

[S
k
ri

ft
lê

zi
n

g]
S

k
ri

ft
lê

zi
n

g
[L

ie
t]

F
oa

rb
ea

L
ie

t
T
a
fe

lg
eb

ed

S
k
ri

ft
lê

zi
n

g
[P

sa
lm

 o
f 

G
es

a
n

g]
F
oa

rb
ea

T
a
fe

lg
eb

ed

S
k
ri

ft
lê

zi
n

g
[P

sa
lm

 o
f 

G
es

a
n

g]
F
oa

rb
ea

G
eb

ed
 f
a
n

 d
e 

H
ea

r
M

ie
n

sk
ip

 f
a
n

 b
re

a
 

en
 w

yn

G
eb

ed
 f
a
n

 d
e 

H
ea

r
M

ie
n

sk
ip

 f
a
n

 b
re

a
 

en
 w

yn

G
eb

ed
 f

a
n

 d
e 

H
ea

r
M

ie
n

sk
ip

 f
a
n

 b
re

a
 

en
 w

yn

G
eb

ed
 f

a
n

 d
e 

H
ea

r
Y
n

se
tt

in
gs

w
u

rd
en

M
ie

n
sk

ip
 f

a
n

 b
re

a
 

en
 w

yn

G
eb

ed
 f

a
n

 d
e 

H
ea

r
Y
n

se
tt

in
gs

w
u

rd
en

M
ie

n
sk

ip
 f

a
n

 b
re

a
 

en
 w

yn

[L
ie

t]
S

ei
n

e(
b
ea

)

T
a
n

k
b
ea

L
ie

d
S

ei
n

e

T
a
n

k
b
ea

L
ie

d
S

ei
n

e

T
a
n

k
b
ea

L
ie

d
S

ei
n

e
L
ie

d
S

ei
n

e



197Oarder I – Mienskip fan brea en wyn

Oarder I – Mienskip fan brea en wyn,
oanslutend op de fiering yn tsjerke

In kears wurdt oanstutsen (oan de peaskekears).

FREDEGROET

De frede fan de Hear wês altyd mei jimme.
En mei jo geast.

[LEZING út de hillige Skrift]
De skriftlêzing fan de snein of in part dêrút

GEBED FAN DE HEAR

MIENSKIP FAN BREA EN WYN
by it dielen fan brea en wyn

It brea, dat wy brekke,
is de mienskip mei it lichem fan Kristus.
[Nim, yt, betink en leau,
dat it lichem fan ús Hear Jezus Kristus
jûn is ta in folsleine fermoedsoening
fan al ús sûnden.]

De beker fan de tanksizzing,
dêr’t wy de tanksizzing mei útsprekke,
is de mienskip mei it bloed fan Kristus.
[Nim, drink allegearre dêrút,
betink en leau,
dat it kostber bloed
fan ús Hear Jezus Kristus
fergetten is ta in folsleine fermoedsoening
fan al ús sûnden.]

  of

  It lichem fan Kristus, foar jimme jûn.
  Amen.

  It bloed fan Kristus, foar jimme fergetten.
  Amen.
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[LIET]   Lietesuggestjes siden 217-223

SEINE(BEA)

Mei de almachtige en barmhertige God,
Heit, Soan en hillige Geast,
jim/ús seinigje en behoedzje.
Amen.

Miel fan de Hear yn bysûndere omstannichheden
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Oarder II – Algemien
In kears wurdt oanstutsen (oan de peaskekears).

FREDEGROET

De frede fan de Hear wês altyd mei jimme.
En mei jo geast.

BEMOEDIGING

Us help is yn de Namme fan de heare

dy’t himel en ierde makke hat. Ps 124:8

GEBED FAN NEIERKOMMEN

Jo wachtsje op ús
oant wy iepengeane foar Jo.
Wy wachtsje op jo wurd
dat ús ûntfanklik makket.
Stim ús ôf op jo stim,
op jo stilte,
sprek ús jo Soan yn ’e mjitte,
Jezus, it wurd fan jo frede.
Amen.

PSALM
lêzen of songen

Lietesuggestjes siden 217-223

LEZING út de hillige Skrift
De skriftlêzing fan de snein of in part dêrút

FOARBEA

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 217-223

TAFELGEBED

De heare wês mei jimme.
En mei jo geast.



De herten omheech.
Wy hawwe ús hert by de Hear.
Bringe wy tank oan de Hear, ús God.
Him komt ús tankberens ta.

Wy seinigje Jo, Heit,
fanwegen de hillige wynstôk David, jo feint,
dêr’t Jo ús yn diele litte troch Jezus, 
jo tsjinner.

Oan Jo de hearlikheid yn alle ieuwen!

Wy seinigje Jo, Heit,
fanwegen it libben en de kennis,
dêr’t Jo ús yn diele litte troch Jezus, jo tsjinner.

Oan Jo de hearlikheid yn alle ieuwen!

Sa’t dit brea, dat wy brieken,
ferstruid wie oer de bergen
en byinoar brocht waard, en ien wurden is,
bring sa jo gemeente byinoar yn jo ryk,
fan ’e úteinen fan ’e ierde.

Want Jowes is de hearlikheid en de krêft
troch Jezus Messias
oant yn alle ivichheid!

Wy seinigje Jo, Heit, om jo hillige Namme,
dy’t Jo wenje litte yn ús herten;
om de kennis, it leauwe en de ûnstjerlikens,
dêr’t Jo ús yn diele litte troch Jezus, 
jo tsjinner.

Oan Jo de hearlikheid yn alle ieuwen!

Jo, hearsker oer alle dingen,
alles ha Jo makke om ’e wille fan jo Namme.
Iten en drinken ha Jo jûn oan ’e minskebern,
dat hja òplibje en Jo tankje;
mar ús ha Jo jûn
iten en drinken neffens de mjitte fan jo Geast,
ta ivich libben troch Jezus, jo tsjinner.
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Mar aldermeast sizze wy Jo tank,
want grut binne Jo yn wat Jo dogge.

Oan Jo de hearlikheid yn alle ieuwen!

Tink, heare, oan jo gemeente,
helje har út ’e macht fan it kweade,
dat leafde it lêste wurd hat.
Bring dy’t Jo hillige ha
byinoar fan ierdryks einen
yn jo Ryk dat Jo taret ha.

Want Jowes is de hearlikheid en de krêft
oant yn alle ivichheid!

Lit komme jo genede,
dizze wrâld sil foarby gean.

Hosanna de God fan David!

Maranata!
Amen.

 sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, siden 327-330

GEBED FAN DE HEAR

MIENSKIP FAN BREA EN WYN
by it dielen fan brea en wyn

It lichem fan Kristus, foar jimme jûn.
Amen.

It bloed fan Kristus, foar jimme fergetten.
Amen.

TANKBEA

Dat wy jo Wurd fernommen hawwe, God,
dat wy it brea foar inoar brutsen hawwe,
lit dat foar ús in teken wêze
dat Jo tichteby ús binne,
dat wy jo minsken binne,
troch Jo sêde, troch Jo bemind.
Ferlit ús noait, wy bidde Jo,
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wês as it deiljocht om ús hinne,
wês ús fêste grûn,
en mear as dat:
ús takomst, ús Heit.
Amen.

LIET
Lietesuggestjes siden 217-223

SEINE

De heare sil dy seinigje en behoedzje.
De heare sil dy mei it ljocht fan syn antlit beskine 
en is dy genedich.
De heare keart syn antlit nei dy ta en sil dy frede jaan!
Amen.
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Oarder III – Mei in sike 
(útwreide foarm)

In kears wurdt oanstutsen (oan de peaskekears).

FREDEGROET

De frede fan de Hear wês altyd mei jimme.
En mei jo geast.

BEMOEDIGING

 Us help is yn de Namme fan de heare

 dy’t himel en ierde makke hat. Ps 124:8

GEBED FAN NEIERKOMMEN

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

LEZING út de hillige Skrift
De skriftlêzing fan de snein of in part dêrút

[PSALM of GESANG]
Lietesuggestjes siden 217-223

FOARBEA
In persoanlik gebed foar de sike en wa’t mei him of har 
omgeane

of

God, wy bidde Jo foar ús, minsken:
dat Jo ús libben oannimme en ús tank,

Oarder III – Mei in sike (útwreide foarm)
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Jo dy’t ús makke hawwe –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo oer ús komme mei jo hillige Geast
as wy de libbensmoed ferlieze –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo ús geduldich meitsje as wy ûnrêstich binne
en gjin frede fine –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo ús begripe as wy lije moatte
oan sykte en âlderdom –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo ús befrije as wy bang binne
en oan ússels oerlitten –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo ús jo goedens sjen litte as wy lilk binne
en sûndige hawwe –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo ús wolwêzen jouwe en in nij hert
as ús lichem ôfbrutsen wurdt –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo jo sinne opgean litte oer dizze wrâld
alle dagen fan ús libben –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Hear ús God,
mei dizze wurden bidde wy ta Jo
en mear as wy sizze kinne
libbet yn ús hert.
… gebedsstilte…
Wy leauwe fêst
dat Jo ús al hearre
foàr’t wy útsprutsen binne.
Jo dy’t der binne foar ús,
jo minsken yn ivichheid.
Amen.

of (by in earnstich sikenien)

Wannear’t wy gean moatte
by de grinzen fan it libben lâns,
dêr’t sykte ús lyts makket,
ûnwis en ôfhinklik,
lit ús libben dan net yn de eangst ferwurde.
Lit der minsken wêze
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dy’t ús beethâlde:
doch sels jo Namme eare oan
en lit Jo fine
as wy Jo sykje.

As libjen pynlik wurdt,
it brekber lichem ferfalt:
lit der in omearming bliuwe
dy’t ús draacht.

Foar wa’t fjochtsje
mei wat driget en him opdocht,
deadlik ûnwis makket:
dat noait de nacht sa djip wêze kin
of Jo binne der.

Wannear’t de oere
fan ús dea komt,
dan bidde wy
dat wa’t ús dierber binne
ús as jo ingels begeliede;
dat wy it libben dat wy wiene
oan Jo weromjaan kinne
yn it ljocht, dêr’t Jo
it sa lang mei seinige hawwe.
Amen.

TAFELGEBED

Seinige, o God, wês jo Namme,
dy’t ús aloan trochdien is,
troch alle ieuwen hinne en oeral,

sa’n soad is ús ûntkommen of ûntnommen,
yn it neat opgien of spoarleas weiwurden
yn it swier geweld fan ’e tiden,

mar mei jo Namme binne Jo tichteby bleaun,
mei alles wat dêr feilich yn steld is,
ienris en foargoed, foar in elk fan ús,

troch Jezus Kristus, ús broer,
oan wa’t Jo de namme jûn hawwe
dy’t boppe alle nammen útgiet,
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nederich oant de bittere ein,
hat Hy it brea nommen, it brutsen,
en sein: ‘Dit is myn lichem foar jimme’,

sa hat Er ek de beker nommen, en sein:
‘Dit is it nije ferbûn yn myn bloed,
doch dat om My te betinken’,

betink Jo ús, rop ús by de namme,
wês hjir oanwêzich troch jo Geast,
ta ús fertreasting en frede,

fernij it oansjen fan dizze ierde,
ferienje ús mei wa’t ús foargien binne
op de wei fan leauwe, hope en leafde,

en behoedzje yn ús it fisioen fan jo Ryk,
bewarje yn ús de hope op dy foltôge tiid,
dêr’t jo Namme yn wêze sil: ‘Alles yn allegearre’.

GEBED FAN DE HEAR

MIENSKIP FAN BREA EN WYN
by it dielen fan brea en wyn

It brea, dat wy brekke,
is de mienskip mei it lichem fan Kristus.
[Nim, yt, betink en leau,
dat it lichem fan ús Hear Jezus Kristus
jûn is ta in folsleine fermoedsoening
fan al ús sûnden.]

De beker fan de tanksizzing,
dêr’t wy de tanksizzing mei útsprekke,
is de mienskip mei it bloed fan Kristus.
[Nim, drink allegearre dêrút,
betink en leau,
dat it kostber bloed
fan ús Hear Jezus Kristus
fergetten is ta in folsleine fermoedsoening
fan al ús sûnden.]

of
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It lichem fan Kristus, foar jimme jûn.
Amen.

It bloed fan Kristus, foar jimme fergetten.
Amen.

TANKGEBED

Hear ús God,
Jo binne mei ús op wei gien.
Wy mochten Jezus, jo Soan, weromkenne
yn it wurd dat Er ta ús spriek
en yn it brea dêr’t Jo ús mei sterke hawwe.
Bliuw by ús,
dat wy diele meie yn jo leafde en frede.
Troch Jezus Kristus, ús Hear,
Amen

of

Lit al wat yn my is de heare loovje,
it djipste fan myn wêzen syn hillige namme priizgje.
Lit al wat yn my is de heare loovje,
en net ien fan syn woldieden ferjitte.
Al dyn sûnden ferjout Er,
fan al dyn kwalen makket Hy dy better.
Dyn libben keapet Er los út it grêf.
Hy kroanet dy mei geunst en erbarming. Ps 103:1-4

LIET
Lietesuggestjes siden 217-223

SEINE

De heare sil dy seinigje en behoedzje.
De heare sil dy mei it ljocht fan syn antlit beskine 
en is dy genedich.
De heare keart syn antlit nei dy ta en sil dy frede jaan!
Amen.

of

Oarder III – Mei in sike (útwreide foarm)
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Frede wês yn jo libben,
ljocht yn al jo soargen,
yn de Namme fan de Heit en de Soan en de hillige 
Geast.
Amen.

Miel fan de Hear yn bysûndere omstannichheden
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Oarder IV – Mei in sike
(koarte foarm)

In kears wurdt oanstutsen (oan de peaskekears).

FREDEGROET

De frede fan de Hear wês altyd mei jimme.
En mei jo geast.

BEMOEDIGING

 Us help is yn de Namme fan de heare

 dy’t himel en ierde makke hat. Ps 124:8

GEBED FAN NEIERKOMMEN

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

LEZING út de hillige Skrift
De skriftlêzing fan de snein of in part dêrút

[PSALM of GESANG]
Lietesuggestjes siden 217-223

FOARBEA
In persoanlik gebed foar de sike en wa’t mei him of har omgeane

of

God, wy bidde Jo foar ús, minsken:
dat Jo ús libben oannimme en ús tank,

Oarder IV – Mei in sike (koarte foarm)
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Jo dy’t ús makke hawwe –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo oer ús komme mei jo hillige Geast
as wy de libbensmoed ferlieze –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo ús geduldich meitsje as wy ûnrêstich binne
en gjin frede fine –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo ús begripe as wy lije moatte
oan sykte en âlderdom –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo ús befrije as wy bang binne
en oan ússels oerlitten –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo ús jo goedens sjen litte as wy boas binne
en sûndige hawwe –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo ús wolwêzen jouwe en in nij hert
as ús lichem ôfbrutsen wurdt –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Dat Jo jo sinne opgean litte oer dizze wrâld
alle dagen fan ús libben –
wy bidde Jo, ferhear ús.
Hear ús God,
mei dizze wurden bidde wy ta Jo
en mear as wy sizze kinne
libbet yn ús hert.
… gebedsstilte…
Wy leauwe fêst
dat Jo ús al hearre
foàr’t wy útsprutsen binne.
Jo dy’t der foar ús binne,
jo minsken yn ivichheid.
Amen.

of 

Wannear’t wy gean moatte
by de grinzen fan it libben lâns,
dêr’t sykte ús lyts makket,
ûnwis en ôfhinklik,
lit ús libben dan net yn de eangst ferwurde.
Lit der minsken wêze
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dy’t ús beethâlde:
doch sels jo Namme ear oan
en lit Jo fine
as wy Jo sykje.

As libjen pynlik wurdt,
it brekber lichem ferfalt:
lit der in omearming bliuwe
dy’t ús draacht.

Foar wa’t fjochtsje
mei wat driget en him opdocht,
deadlik ûnwis makket:
dat noait de nacht sa djip wêze kin
of Jo binne der.

Wannear’t de oere
fan ús dea komt,
dan bidde wy
dat wa’t ús dierber binne
ús as jo ingels begeliede;
dat wy it libben dat wy wiene
oan Jo weromjaan kinne
yn it ljocht, dêr’t Jo
it sa lang mei seinige hawwe.
Amen.

GEBED FAN DE HEAR

MIENSKIP FAN BREA EN WYN

Yn ’e nacht dat Er oerlevere waard
hat Jezus it brea nommen,
dêr de tanksizzing oer útsprutsen,
it brutsen en oan syn learlingen jûn,
en sein:
Nim en yt,
dit is myn lichem foar jimme,
doch dit om my te betinken.
Sa hat Er ek de beker nommen,
dêr de tanksizzing oer útsprutsen,
him omgean litten
en sein:

Oarder IV – Mei in sike (koarte foarm)



212

Drink allegearre dêrút,
dizze beker is it nije ferbûn yn myn bloed
dat foar jimme en foar gâns minsken fergetten wurdt
ta ferjouwing fan sûnden.
Docht dit, sa faak as jimme dy drinke,
om my te betinken.

by it dielen fan brea en wyn

It lichem fan Kristus, foar jimme jûn.
Amen.

It bloed fan Kristus, foar jimme fergetten.
Amen.

TANKGEBED

Hear ús God
Jo binne mei ús op wei gien.
Wy mochten Jezus, jo Soan, weromkenne
yn it wurd dat Er ta ús spriek
en yn it brea dêr’t Jo ús mei sterke hawwe.
Bliuw by ús,
dat wy diele meie yn jo leafde en frede.
Troch Jezus Kristus, ús Hear,
Amen

of

Lit al wat yn my is de heare loovje,
it djipste fan myn wêzen syn hillige namme priizgje.
Lit al wat yn my is de heare loovje,
en net ien fan syn woldieden ferjitte.
Al dyn sûnden ferjout Er,
fan al dyn kwalen makket Hy dy better.
Dyn libben keapet Er los út it grêf.
Hy kroanet dy mei geunst en erbarming. Ps 103:1-4

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 217-223

SEINE

Miel fan de Hear yn bysûndere omstannichheden



213

De heare sil dy seinigje en behoedzje.
De heare sil dy mei it ljocht fan syn antlit beskine 
en is dy genedich.
De heare keart syn antlit nei dy ta en sil dy frede jaan!
Amen.

of

Frede wês yn jo libben,
ljocht yn al jo soargen,
yn de Namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast.
Amen.

Oarder IV – Mei in sike (koarte foarm)



Oarder V – Mei in stjerrende
In kears wurdt oanstutsen (oan de peaskekears).

FREDEGROET

De frede fan de Hear wês altyd mei jimme.
En mei jo geast.

GEBED FAN DE HEAR

MIENSKIP FAN BREA EN WYN

Yn ’e nacht dat Er oerlevere waard
hat Jezus it brea nommen,
dêr de tanksizzing oer útsprutsen,
it brutsen en oan syn learlingen jûn,
en sein:
Nim en yt,
dit is myn lichem foar jimme,
doch dit om my te betinken.
Sa hat Er ek de beker nommen,
dêr de tanksizzing oer útsprutsen,
him omgean litten
en sein:
Drink allegearre dêrút,
dizze beker is it nije ferbûn yn myn bloed
dat foar jimme en foar gâns minsken fergetten wurdt
ta ferjouwing fan sûnden.
Docht dit, sa faak as jimme dy drinke,
om my te betinken.

by it dielen fan brea en wyn

It lichem fan Kristus, foar jimme jûn.
Amen.

It bloed fan Kristus, foar jimme fergetten.
Amen.

[PSALM of GESANG]
Lietesuggestjes siden 217-223
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De heare sil dy seinigje en behoedzje.
De heare sil dy mei it ljocht fan syn antlit beskine 
en is dy genedich.
De heare keart syn antlit nei dy ta en sil dy frede jaan!
Amen.

of

Frede wês yn jo libben,
ljocht yn al jo soargen,
yn de Namme fan de Heit en de Soan en de hillige 
Geast.
Amen.

215Oarder V – Mei in stjerrende





Lietesuggestjes
Ofkoartingen fan lietebondels

LfdT Ps Lieteboek foar de Tsjerken: Psalm
LfdT Gs Lieteboek foar de Tsjerken: Gesang
Tb I Tsjinstboek – in oanset, diel I Skrift – Miel – Gebed
TB II Tsjinstboek – in oanset, diel II Libben – Seine – 
 Mienskip
Tt Tuskentiden
Trs Tusken rein en sinne
WG Wylde Goes
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
psalm of gesang Ik rop Jo, wol my rêding biede LfdT Ps 4 mei in sike/stjerrende

Hoe lang, o grutte God, hoe lang? LfdT Ps 13 mei in sike/stjerrende
Behoedzje my, myn taflecht en myn God! LfdT Ps 16
Ja, myn hoeder is de Hear Tt 31 (Psalm 23)
God is myn ljocht en heil op wa’t ik bouwe LfdT Ps 27
Ik loovje aloan myn God LfdT Ps 34
Wol hie ik foar my nomd: ik sil fuortoan LfdT Ps 39 mei in stjerrende
Sa’t in ree, fan toarst ferlegen LfdT Ps 42 
O Hear, nim sels myn saak yn hannen LfdT Ps 43
Erbarming, Hear, erbarming, hear myn oan LfdT Ps 51 mei in sike/stjerrende
Nei Jo, o God, myn God en Hear LfdT Ps 63 mei in sike/stjerrende
God, myn God, wêr moat ik Jo sykje Tt 33 (Psalm 63)
Jo hawwe, o Hear, fan lang ferfleine dagen LfdT Ps 90 mei in sike/stjerrende
Dy’t by de Hear syn skûlplak fûn LfdT Ps 91 mei in sike/stjerrende
Lit alles yn my sjonge foar de Heare LfdT Ps 103
Lit no de lofsang klinke LfdT Ps 107 fers 1-4
Iten jout Hy oan dy’t Him ferearje Tb I, Psalm 111 antifoan II
God haw ik leaf, Hy wekket LfdT Ps 116 
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121 mei in sike/stjerrende
Ut de djipten rop ik, Heare LfdT Ps 130 mei in sike/stjerrende
Hoe sillich, as yn ’t âldershûs feriene LfdT Ps 133
Halleluja, lit my sjonge LfdT Ps 146
Wer ite wy it bitter brea LfdT Gs 4 tiid om Peaske hinne
De Hear is myn Hoeder LfdT Gs 14
De Hear set op syn berch in skoander miel LfdT Gs 27 ein liturgysk jier
O jim allegearre mei toarstige tongen LfdT Gs 33 ein liturgysk jier
Jo, o Hear, sizze ‘kom’ en ik kom LfdT Gs 51 benammen yn lytse rûnte
Jo folgje ús út Jeruzalim LfdT Gs 72
De Hear is mei ús ûnderweis LfdT Gs 73
Wy binne de brulloftsgasten hjoed LfdT Gs 74
Ferburgen Hear dy’t by ús binne LfdT Gs 75 fers 1-3 en 10-12
Kristus hat ús sûnden soene LfdT Gs 105 wiken foar Peaske
Godlof, de Hear is kommen LfdT Gs 112 benammen yn lytse rûnte
No wurdt it wierlik tinken LfdT Gs 126
O Kristus, wurd út oare wrâld LfdT Gs 151
Om’t Er by ús wêze woe LfdT Gs 162 Advint en tiid fan Epifany
O Leafde, dy’t ferburgen leit LfdT Gs 176 tiid foar Peaske
Dêr giet in Lam en draacht de skuld LfdT Gs 187 tiid foar Peaske
O Laam fan God, ûnskuldich LfdT Gs 188
Hear Jezus, Jo dy’t opfearn binne LfdT Gs 232 Himelfeart oant Pinkster
Halleluja, haw lof it Laam LfdT Gs 259
Lof God, dy’t ús syn segen jout LfdT Gs 319
Sjoch wy komme ûnbeskromme LfdT Gs 351
It wurd dat yn ’e oanfang wie LfdT Gs 353
Hear, bring in bline oan jo hân LfdT Gs 356
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
psalm of gesang Ik rop Jo, wol my rêding biede LfdT Ps 4 mei in sike/stjerrende

Hoe lang, o grutte God, hoe lang? LfdT Ps 13 mei in sike/stjerrende
Behoedzje my, myn taflecht en myn God! LfdT Ps 16
Ja, myn hoeder is de Hear Tt 31 (Psalm 23)
God is myn ljocht en heil op wa’t ik bouwe LfdT Ps 27
Ik loovje aloan myn God LfdT Ps 34
Wol hie ik foar my nomd: ik sil fuortoan LfdT Ps 39 mei in stjerrende
Sa’t in ree, fan toarst ferlegen LfdT Ps 42 
O Hear, nim sels myn saak yn hannen LfdT Ps 43
Erbarming, Hear, erbarming, hear myn oan LfdT Ps 51 mei in sike/stjerrende
Nei Jo, o God, myn God en Hear LfdT Ps 63 mei in sike/stjerrende
God, myn God, wêr moat ik Jo sykje Tt 33 (Psalm 63)
Jo hawwe, o Hear, fan lang ferfleine dagen LfdT Ps 90 mei in sike/stjerrende
Dy’t by de Hear syn skûlplak fûn LfdT Ps 91 mei in sike/stjerrende
Lit alles yn my sjonge foar de Heare LfdT Ps 103
Lit no de lofsang klinke LfdT Ps 107 fers 1-4
Iten jout Hy oan dy’t Him ferearje Tb I, Psalm 111 antifoan II
God haw ik leaf, Hy wekket LfdT Ps 116 
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121 mei in sike/stjerrende
Ut de djipten rop ik, Heare LfdT Ps 130 mei in sike/stjerrende
Hoe sillich, as yn ’t âldershûs feriene LfdT Ps 133
Halleluja, lit my sjonge LfdT Ps 146
Wer ite wy it bitter brea LfdT Gs 4 tiid om Peaske hinne
De Hear is myn Hoeder LfdT Gs 14
De Hear set op syn berch in skoander miel LfdT Gs 27 ein liturgysk jier
O jim allegearre mei toarstige tongen LfdT Gs 33 ein liturgysk jier
Jo, o Hear, sizze ‘kom’ en ik kom LfdT Gs 51 benammen yn lytse rûnte
Jo folgje ús út Jeruzalim LfdT Gs 72
De Hear is mei ús ûnderweis LfdT Gs 73
Wy binne de brulloftsgasten hjoed LfdT Gs 74
Ferburgen Hear dy’t by ús binne LfdT Gs 75 fers 1-3 en 10-12
Kristus hat ús sûnden soene LfdT Gs 105 wiken foar Peaske
Godlof, de Hear is kommen LfdT Gs 112 benammen yn lytse rûnte
No wurdt it wierlik tinken LfdT Gs 126
O Kristus, wurd út oare wrâld LfdT Gs 151
Om’t Er by ús wêze woe LfdT Gs 162 Advint en tiid fan Epifany
O Leafde, dy’t ferburgen leit LfdT Gs 176 tiid foar Peaske
Dêr giet in Lam en draacht de skuld LfdT Gs 187 tiid foar Peaske
O Laam fan God, ûnskuldich LfdT Gs 188
Hear Jezus, Jo dy’t opfearn binne LfdT Gs 232 Himelfeart oant Pinkster
Halleluja, haw lof it Laam LfdT Gs 259
Lof God, dy’t ús syn segen jout LfdT Gs 319
Sjoch wy komme ûnbeskromme LfdT Gs 351
It wurd dat yn ’e oanfang wie LfdT Gs 353
Hear, bring in bline oan jo hân LfdT Gs 356
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
Brek ús, Hear, it brea LfdT Gs 357
Genedich Hear, dy’t al myn swakkens wit LfdT Gs 358
Midden yn ’e dea LfdT Gs 359
Ynlik langstme driuwt ús herte LfdT Gs 360
De Hear sprekt wurden fan libben LfdT Gs 361
O God, dy’t stjerre woenen LfdT Gs 363
Dit meie Jezus’ freonen noait ferjitte LfdT Gs 364
O libbensbrea LfdT Gs 366 mei in sike/stjerrende
Reizgjend nei it lân fan langst en dreamen Tt 110
Brea om te iten Tb II, s. 222 (ZG I/II, 80a)
Heit fan fier en hein ús Heit Tt 229
Jezus wol hjir minsken moetsje Wg 18
Lichem fan Kristus Wg 48
Heit, ús hoeder Trs 49
De tafel mei brea en mei wyn Trs 50 
No stiet de peaskekears moai rjocht Trs 51

tanksizzing No sjong ik foar de Heare LfdT Gs 15
Sjoch, Hear, jo tsjinner stean LfdT Gs 68
God, dy’t de ierde ’t libben biede LfdT Gs 350
No bringe wy de Heare LfdT Gs 408
Lit ús no mei mûle en hert LfdT Gs 410
Wa ken de ienfâld Tb II, s. 223 (ZG VIII, 70)
Ris ta jo tsjinst de hannen, Hear Tb II, s. 224 (ZG VIII, 72)

liet (ta beslút) Ferburgen Hear dy’t by ús binne LfdT Gs 75 fers 13-15
Lit m’ yn Jo bliuwe, groeie, bloeie LfdT Gs 78

nachtmiels-
meditaasje

Jo, ferburgen Kristus, dy ’k oanbidde mei LfdT Gs 352
Lit, o siel, it ljocht, it wiere LfdT Gs 355
Drink Gods Wurd mei hert en siel Tt 161
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
Brek ús, Hear, it brea LfdT Gs 357
Genedich Hear, dy’t al myn swakkens wit LfdT Gs 358
Midden yn ’e dea LfdT Gs 359
Ynlik langstme driuwt ús herte LfdT Gs 360
De Hear sprekt wurden fan libben LfdT Gs 361
O God, dy’t stjerre woenen LfdT Gs 363
Dit meie Jezus’ freonen noait ferjitte LfdT Gs 364
O libbensbrea LfdT Gs 366 mei in sike/stjerrende
Reizgjend nei it lân fan langst en dreamen Tt 110
Brea om te iten Tb II, s. 222 (ZG I/II, 80a)
Heit fan fier en hein ús Heit Tt 229
Jezus wol hjir minsken moetsje Wg 18
Lichem fan Kristus Wg 48
Heit, ús hoeder Trs 49
De tafel mei brea en mei wyn Trs 50 
No stiet de peaskekears moai rjocht Trs 51

tanksizzing No sjong ik foar de Heare LfdT Gs 15
Sjoch, Hear, jo tsjinner stean LfdT Gs 68
God, dy’t de ierde ’t libben biede LfdT Gs 350
No bringe wy de Heare LfdT Gs 408
Lit ús no mei mûle en hert LfdT Gs 410
Wa ken de ienfâld Tb II, s. 223 (ZG VIII, 70)
Ris ta jo tsjinst de hannen, Hear Tb II, s. 224 (ZG VIII, 72)

liet (ta beslút) Ferburgen Hear dy’t by ús binne LfdT Gs 75 fers 13-15
Lit m’ yn Jo bliuwe, groeie, bloeie LfdT Gs 78

nachtmiels-
meditaasje

Jo, ferburgen Kristus, dy ’k oanbidde mei LfdT Gs 352
Lit, o siel, it ljocht, it wiere LfdT Gs 355
Drink Gods Wurd mei hert en siel Tt 161
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Brea om te iten

2 Sied om te stjerren, mar ús ta behâld;
 tritich- en sechstich- en hûndertfâld.
 refrein

3 Jezus, Jo binne_op ús tafel it brea,
 Jo binn’ gelikenis, libben en dea.
 refrein

4 Jezus, dy’t sied binne, wetter en wyn,
 Jo wenje_as wurd en as died by ús yn.
 refrein

5 Yn Jezus’ Namme, Heit, hear ús gebed:
 Lit net fersilje wat byinoar heart.
 refrein

tekst  Willem Barnard ‘Brood om te eten’
oersetting  Atze Bosch
meldij  Marijke Bleij-Pel

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ II, 80a
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Wa ken de ienfâld fan it brekken

2 In bern stiet ree om út te dielen,
 it komt mei bôle en mei fisk,
 it wol de mannichte skewiele,
 in woldied yn ’e wyldernis.

3 Ta ús gelok stiet der te lêzen
 dat God in God fan oerfloed is.
 Hy hat ús makke _om myld te wêzen,
 sa foarmje wy syn byltenis.

4 Ien minske is ús altyd bybleaun,
 by brea en wyn hear ik syn stim,
 syn libben is as wetter weidreaun,
 in fisk is tekenjend foar Him.

tekst  Jaap Zijlstra ‘Wie kent de eenvoud van het breken’
oersetting  Cor Waringa
meldij  Willem Vogel

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ VIII, 70



 Ris ta jo tsjinst de hannen, Hear

2 de earen, iepen foar jo wurd
 en ticht foar falske leare;
 de eagen, dy’t jo godlik ljocht
 ferwûnd’re reflektearje;

3 de tonge, dy’t jo goedens preau,
 lit dy jo trou belide; 
 de mûle, ree ta lof en tank
 om wat it hert ferblide;

4 de fuotten dy’t op reis nei Jo
 dit hillich hûs berûnen, 
 dat hja tenei sa trinten-wei
 it paad ta frede fûnen.

5 Ris sa it leavjend herte ta
 mei bloed fan jo genede –
 jo lichem dat ús spize is:
 libben yn iiv’ge frede.

tekst  Gert Landman ‘Sterk, Heer, de handen’
oersetting  Bernard Smilde
meldij  Leipzig 1625, Thorn 1638, Christoph Peter 1655

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ VIII, 72
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