
Ynlieding
Neist de amtsdragers ken ús tsjerke ek tsjerklik wurkers, dy’t 
in tsjinst ferrjochtsje en yn in betsjinning steld wurde kinne 
(Ordi nânsje 3-12 en 3-13). Dy tsjinsten binne jûn mei it 
each op it ie penbiere amt fan Wurd en Sakramint. Tsjerklik 
wurkers wurde ta dizze tsjinst roppen troch de tsjerkeried, de 
klassikale gearkomste, de evangelysk-lutherske synoade of 
troch de generale synoade. De tsjerkoarder neamt benammen 
tsjinsten ornearre foar de tsjer kemuzyk, it misjonêre wurk, it 
jongereinwurk, de foarming, taris sing en kategeze, it pastorale 
wurk, it diakonale wurk en de ge meente-opbou. Yn harren 
oplieding hawwe tsjerklik wurkers har derop talein dat se it 
wurk foar tsjerke en gemeente oankinne. Neist de amtsdragers 
ûnderstypje hja it wurk fan de neamde tsjer klike gearkomsten 
yn de opdracht dy’t dy organen oangeande in soad aspekten fan 
it libben fan de gemeente en de tsjerke hawwe.

Wa’t yn in tsjinst wurket, kin ek yn in betsjinning steld wurde. 
De ropping fan wa’t yn in betsjinning steld wurdt, bart troch in 
amt like gearkomste. Dat betsjut dat dejinge dy’t yn in tsjinst 
steld is in belofte ôfleit en yn in tsjerketsjinst yn dy betsjinning 
ynlaat wurdt. De tsjerklik wurker seit ta ree te wêzen om yn it 
wurk fan syn/har betsjinning te tsjûgjen fan it heil yn Kristus 
Jezus en yn de wei fan it beliden fan de tsjerke te bliuwen; ree te 
wêzen ive rich en trou te wêzen om syn/har wurk te ferrjochtsjen 
en ree te wêzen om him/har del te jaan ûnder de regels dy’t yn 
de oarder fan de tsjerke foar har libben en wurkjen steld binne 
(Ordinânsje 3-12-8). De fraach nei it geheimhâlden fan datjinge 
dêr’t yn in betsjinning fertroulik kennis fan nommen wurdt, 
wurdt ek steld.

De ynlieding yn in betsjinning stiet yn it ramt fan de gebeden. 
Alle  kearen as in gemeentelid in bysûnder plak kriget past 
dêr in bysûnder gebed by. Fanwegen it eigen karakter fan 
in betsjinning yn it libben fan tsjerke en gemeente wurdt de 
ynlieding yn in betsjinning yn in iepenbiere earetsjinst holden, 
leafst yn deselde kontekst as dêr’t dejinge dy’t ynlaat wurdt, 
wurkje sil. Dat kin in gemeente wêze, mar bygelyks ek in 
soarchynstelling of justysjele ynrjochting. De oarder foar de 
ynlieding yn de betsjinning wurdt karakterisearre troch it gebed. 
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It hânoplizzen drukt út dat de oan wêzichheid en wurksume 
tsjintwurdichheid fan God as taastber tichteby wêzen ûnderfûn 
wurdt.
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Taljochting
De oarder foar de ynlieding yn in betsjinning wurdt oan it begjin 
fan de foarbea ynfoege. Se is opboud út de neikommende ele-
minten: presintaasje, ûnderwizing, fragen, gebed en hânoplizzen 
en oanfurdiging.

De presintaasje jout gelegenheid om dejinge dy’t yn in betsjin-
ning steld wurdt oan de gemeente foar te stellen, en om oan te 
jaan foar watfoar wurk de betsjinning dien wurde sil. Dêr wurdt 
ek de amtlike gearkomste by neamd dy’t foar har opdracht yn 
dy betsjinning stipe socht.

De ûnderwizing leart hoe’t de betsjinning yn ús tsjerke ferstien 
wurdt en jout in koarte karakteristyk fan de oanbelangjende 
betsjinning yn de tsjerke.

De fragen geane oer de betûftens en it wurk fan dejinge dy’t yn 
de betsjinning ynlaat wurdt. De skaaimerken fan de betsjinning 
binne tsjinst en genedejefte yn de betsjutting sa’t de apostels 
Petrus en Paulus dêroer sprekke: ‘Tsjinje elkoar, in elk nei de 
jefte dy’t er krige hat’ (1 Petrus 4:10), en ‘Wol is der ferskaat fan 
jeften, mar it is deselde Geast dy’t se jout. Ek is der ferskaat 
fan tsjinsten, mar it is deselde Hear dy’t jin dêrta oanwiist’ 
(1 Korintiërs 12:4-5).

Yn gebed en hânoplizzen wurdt de Ivige as ‘Jouwer fan alle 
goede jeften’ bidden dat Er ús tsjinstber makket en dat ús tsjinst
berens troch dizze betsjinning tanimme sil. Dêrta wurdt, ûnder 
hânoplizzen, de Geast ôfsmeke oer dejinge dy’t yn in betsjinning 
ynlaat wurdt.

De oanfurdiging ferbredet de genedejefte fan dejinge dy’t 
niiskrekt yn in betsjinning ynlaat is, nei de hiele gemeente 
ta. Dy ûntfangt him of har, libbet mei him/har mei en stiet 
mei gebeden om him/har hinne en wurket mei yn de tsjinst 
fan de Hear. Makke de ûnderwizing dúdlik dat de betsjinning 
yn de tsjinst fan de hiele gemeente grûndearre is, hjir wurdt 
de gemeente mei klam op dy tsjinst oansprutsen. In (lof)liet 
kin dizze ynlieding yn in betsjin ning ôfslute. Dêrnei komt de 
foarbea, dêr’t yn de oarder in pear foarbylden fan opnommen 
binne.
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Oarder foar de ynlieding yn in 
betsjinning

De foarsitter fan de roppende amtlike gearkomste sprekt de 
foargonger oan, seit dat de amtlike gearkomste dizze tsjerklik 
wurker roppen hat, ljochtet eventueel ta wêrom en freget har/
him om de tsjerklik wurker yn de betsjinning yn te lieden.

PRESINTAASJE
foargonger

Om gehoar te jaan oan syn opdracht foar de tsjerkemuzyk / 
it misjonêre wurk / de evangelisaasje / it jeugd en jongerein
wurk / de foarming, tarissing en kategeze / it pastorale wurk 
/ it diakonale wurk / de gemeenteopbou /…

hat de tsjerkeried / de klassikale gearkomste / de generale 
sy noade stipe socht.

Hy/hja hat dy fûn yn de betûftens en it wurk fan N en har/him 
roppen ta in betsjinning foar de tsjerkemuzyk / it misjonêre 
wurk / de evangelisaasje / it jeugd en jongereinwurk / de 
foarming, tarissing en kategeze / it pastorale wurk / it dia
konale wurk / de gemeenteopbou /…

Wy meie N dan ynliede yn har/syn betsjinning.

UNDERWIZING

De apostel Petrus seit:
‘Tsjinje elkoar, in elk nei de jefte dy’t er krige hat, as goede 
rintmasters fan Gods mannichfâldige genede.’

1 Petr 4:10

Ta dy tsjinst is de hiele gemeente roppen. Om dy tsjinst-
berheid fuort te sterkjen wurde hieltyd gemeenteleden rop-
pen ta it amt fan âlderling en diaken. Mei de predikant 
foarmje hja de tsjerkeried. Dêrnjonken freget dy tsjinst ek 
it wurk en de kundige stipe fan minsken dy’t dêrfoar op laat 
en tarist binne. Harren tsjinst neame wy yn ús tsjerke in 
betsjinning. Sa wurdt de gemeente fan Kristus opboud.
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De apostel Paulus skriuwt:
‘Wol is der ferskaat fan jeften, mar it is deselde Geast 
dy’t se jout. Ek is der ferskaat fan tsjinsten, mar it is 
deselde Hear dy’t jin dêrta oanwiist. En der is ferskaat fan 
wurkingen, mar it is deselde God, dy’t alles yn allegearre 
wurket.’

1 Kor 12:46

Yn de betsjinning foar
 de tsjerkemuzyk giet it der benammen om, om mei de ge

meente God de eare te jaan dy’t Him takomt en de lofsang 
geande te hâlden.

- it misjonêre wurk giet it der benammen om, om de ge-
meente te stypjen yn har tsjûgenis fan it heil en har tsjinst 
oan de mienskip.

- de evangelisaasje giet it der benammen om, om it bibelske 
boadskip fan Gods genede te bringen oan harren dy’t 
Kristus net kenne as har Heilân.

- it jeugd- en jongereinwurk giet it der benammen om, om 
de jeften fan it jongfolk boustiennen fan de gemeente wêze 
te litten.

- de foarming, tarissing en kategeze giet it der benammen 
om, om de gemeente en har leden groeie te litten op de wei 
fan learen, libjen en leauwen.

- it pastoraat giet it der benammen om, om de leden fan de 
ge meente te bewarjen by God, by elkoar en by harsels en 
om yn de gebeden foar te gean.

- it diakonale wurk giet it der benammen om, om de ge-
meente te stypjen yn de tsjinst fan barmhertichheid en it 
tsjûgenis fan de gerjochtichheid fan God.

- de gemeente-opbou giet it der benammen om, om de ge-
meente te helpen yn it staljaan fan har be stean.

Yn oansluting dêrop kin dejinge dy’t yn de betsjinning steld 
wurdt, yn in persoanlik wurd in taljochting jaan op it wurk dat 
hy of hja dwaan sil.

FRAGEN

N, jo dy’t no ynlaat wurde yn jo betsjinning,
lit elkenien hearre
dat jo yn leauwen jo tsjinst oannimme.
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De tsjerklik wurker stiet foar de knibbelbank
Belove jo om yn jo betsjinning foar de tsjerkemuzyk / it 
misjonêre wurk / de evangelisaasje / it jeugd en jongerein
wurk / de foarming, tarissing en kategeze / it pastorale wurk 
 / it diakonale wurk / de gemeenteopbou /…

yn namme tsjerke/stedswyk/tehûs/ynstelling/… te tsjûgjen 
fan it heil yn Jezus Kristus?

Belove jo om jo tsjinst trou nei te kommen,
mei leafde foar de gemeente
en foar alle minsken dy’t de Hear op jo wei bringt?
Belove jo om geheim te hâlden
wat jo fertroulik te witten komme binne?
Wat is dêrop jo antwurd, N?

tsjerklik wurker
 Ja. Mei God my dêrby helpe.

GEBED EN HANOPLIZZEN
De tsjerklik wurker knibbelet

O God, dy’t alle goede jeften jouwe, 
Jo meitsje ús tsjinstber oan elkoar.
Suster/broer N kenne wy talinten yn werom
dêr’t ús tsjinstberheid noch troch groeie sil.
Jou har/him dan de ynspiraasje fan jo hillige Geast
dy’t nedich is foar it neikommen fan har/syn betsjinning.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

of

Goede en barmhertige God,
jo tsjinstwurk is ûnfolpriizge,
folslein en sûnder ein.

Jo hawwe troch de befrijing 
fan jo folk Israel út it tsjinsthûs
har dielgenoat makke
fan de ferrizenis út de deaden
en it libben fan de takommende ieu.
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As gjin oarenien
hawwe Jo ús sjen litten
wêr’t leafde ta liedt.

Wy tankje Jo foar jo Soan,
byld en likenis fan jo hearlikheid,
troch wa’t Jo ús allegearre
de betsjinning fan de fermoedsoening
as in genedefolle taak tabetroud hawwe.

2 Kor 5:18

Jo hawwe yn, troch en mei Him 
in wier en oprjocht tsjûgenis ôflein 
fan Jo belutsenens en ynset foar ús libben.

Nimmen hat gruttere leafde
as wa’t syn libben weijout foar oaren.

Joh 15:13

Dêrom bidde wy Jo foar N, jo tsjinner,
dy’t hjir ree stiet 
om yn jo wyngerd te wurkjen
en ús te helpen
by it neikommen fan jo tsjinstwurk
yn leauwe, hope en leafde.

Jou har/him de freugde yn har/syn wurk,
dy’t fuortkomt út jo leafde.
Jou har/him geduld
en de freonlikheid fan jo Geast.
Dat har/syn betsjinning liede mei
ta de foltôging fan jo keninkryk ûnder ús.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

De foargonger leit dejinge dy’t yn de betsjinning steld wurdt de 
hannen op.

Mei God, dy’t alle goede jeften jout,
jo ferljochtsje troch syn Geast 
en jo seinigje yn jo arbeid.
Amen.



OANFURDIGING

Gemeente, dit is jim nije kantor / oargelist / misjonêr 
wurker / evangelist / jeugd en jongereinwurker / kategeet 
/ pastoraal wurker / diakonaal wurker / opbouwurker /…

Wolle jim har/him yn jim fermidden ûntfange
en har/him heechhâlde yn har/syn betsjinning?
Ja, dat wolle wy fan herten!

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes side 333

FOARBEA
Karteksten 124
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Karteksten
Foarbea

foar in kantor/oargelist

1 Hjoed neame wy Jo de namme fan N,
dy’t yn ús fermidden wurkje sil 
foar de tsjerkemuzyk
en wy bidde:
jou har/him frijmoedichheid, leafde en geduld
om de hichten en djipten fan lofsang en kleiliet
yn alle toansoarten ta klinken te bringen
en om alle minsken dy’t sjonge en spylje wolle
ta harmonij te ynspirearjen.

2 Wy bidde Jo, Skepper fan alle muzyk,
foar N, ús nije kantor/oargelist –
dat jo wurd har/him
as muzyk yn ’e earen 
klinke mei,
dat se/er har/syn jeften brûke mei
om jo namme te ferhearlikjen
en dat se/er ús, jo gemeente, 
dielgenoat meitsje sil
fan jo himelske muzyk
dy’t troch ús mûle ta klinken komt.
Jou har/him dat se/er ús foargean sil
yn de lofsang om jo grutte dieden,
ja, dat stimme en ynstrumint ús dêr
yn moaie en minne dagen
fan sjonge litte dat jo tichteby ús binne,
dat ús hert opspringt
op de wjokken fan jo liet
om de freugde dêr’t de ein fan wei is.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

3 Goede en barmhertige God,
jo tsjinstwurk is ûnfolpriizge,
folslein en sûnder ein.
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As gjin oarenien
hawwe Jo ús sjen litten
wêr’t leafde ta liedt.

Jo hawwe yn, troch en mei Him 
in wier en oprjocht tsjûgenis ôflein 
fan Jo belutsenens en ynset foar ús libben.

Wy tankje Jo dat Jo ús yn jo tsjinstwurk hawwe wolle.
Dêrom bidde wy Jo, Skepper fan alle muzyk,
foar N, ús nije kantor/oargelist –
dat jo wurd har/him
as muzyk yn ’e earen 
klinke mei,
dat se/er har/syn jeften brûke mei
om jo namme te ferhearlikjen
en dat se/er ús, jo gemeente, 
dielgenoat meitsje sil
fan jo himelske muzyk
dy’t troch ús mûle ta klinken komt.
Jou har/him dat se/er ús foargean sil
yn de lofsang om jo grutte dieden,
ja, dat stimme en ynstrumint ús der
yn moaie en minne dagen
fan sjonge litte dat jo tichteby ús binne,
dat ús hert opspringt
op de wjokken fan jo liet
om de freugde dêr’t de ein fan wei is.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

foar in misjonêr wurker

4 Hjoed neame wy Jo de namme fan N,
dy’t yn ús fermidden wurkje sil
foar it misjonêre wurk
en wy bidde:
jou har/him it fermogen
om gear te wurkjen mei minsken
dy’t helpe wolle wa’t gjin helper hat
en jou har/him besieling
fanwegen it fisioen fan Gods keninkryk
dat alle ûnrjocht yn ús wrâld ûntmaskeret.
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5 Wy bidde Jo, Amme fan ús libben,
foar N, ús misjonêre wurker,
dy’t har/him yn ús fermidden stjoerd wit
om jo wurd hannen en fuotten te jaan
yn ’e tsjinst oan minsken.
Jo hawwe har/him mei ús útstjoerd
oer jo goede ierde
om tsjûgenis ôf te lizzen fan jo hertstochtlike leafde.
Jou dat se/er, laat troch jo Geast,
trou bliuwe mei oan har/syn missy,
ferbûn mei jo gemeente
en spizige troch jo Wurd.
Lit har/him nije wegen folgje
en behoedzje har/him foar teloarstelling en tsjinslach,
dat jo minskeleafde hieltyd op ’e nij stal kriget
by ús en alle minsken dy’t Jo noch net folslein kenne.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

6 Goede en barmhertige God,
jo tsjinstwurk is ûnfolpriizge,
folslein en sûnder ein.

As gjin oarenien
hawwe Jo ús sjen litten
wêr’t leafde ta liedt.

Jo hawwe yn, troch en mei Him 
in wier en oprjocht tsjûgenis ôflein 
fan Jo belutsenens en ynset foar ús libben.

Wy tankje Jo dat Jo ús yn ús tsjinstwurk hawwe wolle.
Dêrom bidde wy Jo, Amme fan ús libben,
foar N, ús misjonêre wurker,
dy’t har/him yn ús fermidden stjoerd wit
om jo wurd hannen en fuotten te jaan
yn ’e tsjinst oan minsken.
Jo hawwe har/him mei ús útstjoerd
oer jo goede ierde
om tsjûgenis ôf te lizzen fan jo hertstochtlike leafde.
Jou dat se/er, laat troch jo Geast,
trou bliuwe mei oan har/syn missy,
ferbûn mei jo gemeente
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en spizige troch jo Wurd.
Lit har/him nije wegen folgje
en behoedzje har/him foar teloarstelling en tsjinslach,
dat jo minskeleafde hieltyd op ’e nij stal kriget
by ús en alle minsken dy’t Jo noch net folslein kenne.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

foar in evangelist

7 Hjoed neame wy Jo de namme fan N,
dy’t yn ús fermidden wurkje sil
foar de evangelisaasje
en wy bidde:
jou har/him earlike blydskip
om it evangeelje fan Gods genede
en helder ynsjoch yn de fragen dêr’t minsken mei wrak selje,
om har by it heil te bringen
dêr’t Jo har ta bestimd hawwe.

8 Wy bidde Jo, Boadskipper fan it goede nijs,
foar N, dy’t ûnder ús
de taak fan it fersprieden fan it evangeelje
op har/him nommen hat –
dat se/er wjokken oan jo Wurd jaan mei
dat it yn ús herten trochkringt;
dat se/er de freugde fan jo evangeelje
mei hert en siel ferkundigje sil;
dat it fersprieden fan jo goed boadskip
muorren sljochtsje mei, grinzen trochbrekke
en de hiele wrâld diele litte sil
yn de befrijende blydskip
dy’t jo genede en jo geheim is.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

9 Goede en barmhertige God,
jo tsjinstwurk is ûnfolpriizge,
folslein en sûnder ein.

As gjin oarenien
hawwe Jo ús sjen litten
wêr’t leafde ta liedt.
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Jo hawwe yn, troch en mei Him 
in wier en oprjocht tsjûgenis ôflein 
fan Jo belutsenens en ynset foar ús libben.

Wy tankje Jo dat Jo ús yn ús tsjinstwurk hawwe wolle.
Dêrom bidde wy Jo,
foar N, dy’t ûnder ús
de taak fan it fersprieden fan it evangeelje
op har/him nommen hat,
dat se/er wjokken oan jo Wurd jaan mei
dat it yn ús herten trochkringt;
dat se/er de freugde fan jo evangeelje
mei hert en siel ferkundigje sil –
dat it fersprieden fan jo goed boadskip
muorren sljochtsje mei, grinzen trochbrekke
en de hiele wrâld diele litte sil
yn de befrijende blydskip
dy’t jo genede en jo geheim is.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

foar in jeugd en jongereinwurker

10 Hjoed neame wy Jo de namme fan N,
dy’t yn ús fermidden wurkje sil
foar it jeugd- en jongereinwurk
en wy bidde:
jou har/him in wiis hert en in kreative geast,
dêr’t de jongerein him troch weromken en erkend wit
om syn talinten en ideeën te meitsjen
ta boustiennen fan de gemeente fan Kristus.

11 Wy bidde Jo, ivich jonge God,
foar N, ús jeugd- en jongereinwurker.
Dat se/er de opfieding fan ús bern
yn leauwe, hope en leafde
mei freugde oanpakke sil.
Om wiisheid en geduld bidde wy foar har/him,
ynspiraasje en betrouwen.
Jou har/him de oertsjûging fan jo Geast,
dêr’t jonge minsken troch groeie kinne
yn omtinken foar Jo en elkoar
en harren plak leare yn te nimmen yn tsjerke en maatskippij.
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Mar benammen, dat se
jo freonskiplik tichteby wêzen ûnderfine sille
alle dagen fan har libben.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

12 Goede en barmhertige God,
jo tsjinstwurk is ûnfolpriizge,
folslein en sûnder ein.

As gjin oarenien
hawwe Jo ús sjen litten
wêr’t leafde ta liedt.

Jo hawwe yn, troch en mei Him 
in wier en oprjocht tsjûgenis ôflein 
fan Jo belutsenens en ynset foar ús libben.

Wy tankje Jo dat Jo ús yn ús tsjinstwurk hawwe wolle.
Dêrom bidde wy Jo, ivich jonge God
foar N, ús jeugd- en jongereinwurker.
Dat se/er de opfieding fan ús bern
yn leauwe, hope en leafde
mei freugde oanpakke sil.
Om wiisheid en geduld bidde wy foar har/him,
ynspiraasje en betrouwen.
Jou har/him de oertsjûging fan jo Geast,
dêr’t jonge minsken troch groeie kinne
yn omtinken foar Jo en elkoar
en har plak leare yn te nimmen yn tsjerke en maatskippij.
Mar benammen, dat se
jo freonskiplik tichteby wêzen ûnderfine sille
alle dagen fan har libben.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

foar in kategeet

13 Hjoed neame wy Jo de namme fan N,
dy’t yn ús fermidden wurkje sil
foar de foarming, tarissing en kategeze
en wy bidde:
jou har/him de tonge, it ear en it hert
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fan in learling
dy’t mei oaren oplûke wol en groeie
op de wei fan learen, libjen en leauwen.

14 Wy bidde Jo, Oarsprong fan alle wiisheid,
foar N, ús kategeet.
Dat se/er, spizige troch jo hillich Underrjocht,
ús allegearre, jong en âld, bystean mei
yn it ferstean fan jo Wurd
en de tradysje fan it leauwe fan de tsjerke.
Dat se/er ús de geheimen
fan jo leafde ferstean leare mei.
Jou har/him wiisheid en ynsjoch
yn de wei dy’t minsken geane.
En jou jo har/him jo geduld
dat se/er de moed net ferliest
yn it sprekken fan einleaze wurden.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

15 Goede en barmhertige God,
jo tsjinstwurk is ûnfolpriizge,
folslein en sûnder ein.

As gjin oarenien
hawwe Jo ús sjen litten
wêr’t leafde ta liedt.

Jo hawwe yn, troch en mei Him 
in wier en oprjocht tsjûgenis ôflein 
fan Jo belutsenens en ynset foar ús libben.

Wy tankje Jo dat Jo ús yn ús tsjinstwurk hawwe wolle.
Dêrom bidde wy Jo, Oarsprong fan alle wiisheid,
foar N, ús kategeet.
Dat se/er, spizige troch jo hillich Underrjocht,
ús allegearre, jong en âld, bystean mei
yn it ferstean fan jo Wurd
en de tradysje fan it leauwe fan de tsjerke.
Dat se/er ús de geheimen
fan jo leafde ferstean leare mei.
Jou har/him wiisheid en ynsjoch
yn de wei dy’t minsken geane.
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En jou jo har/him jo geduld
dat se/er de moed net ferliest
yn it sprekken fan einleaze wurden.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

foar in pastoraal wurker

16 Hjoed neame wy Jo de namme fan N,
dy’t yn ús fermidden wurkje sil
foar it pastoraat
en wy bidde:
jou har/him iepen earen, in wiis hert
en wurden fol leafde
dy’t minsken helpe om wegen te finen
ta God, ta elkoar en ta harsels.

17 Wy bidde Jo, algoede Hoeder,
foar N, ús pastoraal wurker,
dat se/er ús yn jo fuotspoar 
nei griene greiden liede mei;
dat wy troch har/syn mûle
jo stim hearre, dy’t ús ropt;
dat wy troch har/him jo leafde dy’t tichteby is ûnderfine.
Jou har/him jo wurd as in stêf yn ’e hân,
dat der yn alle petearen
in moeting fan hert ta hert is,
dat wy mei-inoar in wei troch it libben fine,
yn moaie en minne dagen.
En jou dat alles wat se/er te hearren kriget
yn jo ûntferming burgen wêze mei.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

18 Goede en barmhertige God,
jo tsjinstwurk is ûnfolpriizge,
folslein en sûnder ein.

As gjin oarenien
hawwe Jo ús sjen litten
wêr’t leafde ta liedt.
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Jo hawwe yn, troch en mei Him 
in wier en oprjocht tsjûgenis ôflein 
fan Jo belutsenens en ynset foar ús libben.

Wy tankje Jo dat Jo ús yn ús tsjinstwurk hawwe wolle.
Dêrom bidde wy Jo, algoede Hoeder,
foar N, ús pastoraal wurker,
dat se/er ús yn jo fuotspoar 
nei griene greiden liede mei;
dat wy troch har/syn mûle
jo stim hearre, dy’t ús ropt;
dat wy troch har/him jo leafde dy’t tichteby is ûnderfine.
Jou har/him jo wurd as in stêf yn ’e hân,
dat der yn alle petearen
in moeting fan hert ta hert is,
dat wy mei-inoar in wei troch it libben fine,
yn moaie en minne dagen.
En jou dat alles wat se/er te hearren kriget
yn jo ûntferming burgen wêze mei.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

foar in diakonaal wurker

19 Hjoed neame wy Jo de namme fan N,
dy’t yn ús fermidden wurkje sil
foar it diakonale wurk
en wy bidde:
jou har/him fêsthâldende leafde
foar minsken dy’t yn it nau brocht binne
en iepen earen en eagen foar de neden yn ús mienskip
om de leafde fan Kristus stal te jaan
dêr’t der it meast ferlet fan is.

20 Wy bidde Jo, Tsjinner fan minsken,
foar N, ús diakonaal wurker,
dy’t Jo yn ús fermidden ta jo tsjinstwurk roppen hawwe.
Jou dat se/er de oare better as har/himsels achtet:
dat se/er earmen en behoeftigen
by de rykdom fan jo genede
bringe litte mei;
dat se/er de minsten fan de minsken omheech bringt
ta de gruttens fan jo Namme
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en oan jo tafel sitte lit,
dat ús gemeente en ús mienskip
hieltyd mear it stal kriget fan jo keninkryk
ta wolwêzen fan mannichten.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

21 Goede en barmhertige God,
jo tsjinstwurk is ûnfolpriizge,
folslein en sûnder ein.

As gjin oarenien
hawwe Jo ús sjen litten
wêr’t leafde ta liedt.

Jo hawwe yn, troch en mei Him 
in wier en oprjocht tsjûgenis ôflein 
fan Jo belutsenens en ynset foar ús libben.

Wy tankje Jo dat Jo ús yn ús tsjinstwurk hawwe wolle.
Dêrom bidde wy Jo, Tsjinner fan minsken,
foar N, ús diakonaal wurker,
dy’t Jo yn ús fermidden ta jo tsjinstwurk roppen hawwe.
Jou dat se/er de oare better as har/himsels achtet:
dat se/er earmen en behoeftigen
by de rykdom fan jo genede
bringe litte mei;
dat se/er de minsten fan de minsken omheech bringt
ta de gruttens fan jo Namme
en oan jo tafel sitte lit,
dat ús gemeente en ús mienskip
hieltyd mear it stal kriget fan jo keninkryk
ta wolwêzen fan mannichten.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

foar in opbouwurker

22 Hjoed neame wy Jo de namme fan N,
dy’t yn ús fermidden wurkje sil
foar de gemeente-opbou
en wy bidde:
jou har/him entûsjasme
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foar de gemeente fan Kristus,
ynsjoch yn de talinten fan minsken
en geduld mei allegearre
dy’t har op har wize foar jo tsjerke ynsette wolle,
om te bouwen oan in libbene gemeente
dy’t der ta jo eare is en foar de mienskip.

23 Wy bidde Jo, Hoekstien fan ús libben,
foar N, ús opbouwurker
dat se/er op it fûnemint dat Jo lein hawwe
jo leafde opbloeie litte sil
yn omtinken en stipe foar minsken;
dat se/er meibouwe mei oan in mienskip
dy’t yn frede libbet;
dat wy leare om as jo gemeente mei-inoar te libjen
yn ûnderlinge earbied en oanhinklikheid;
dat wy ús as libbene stiennen foegje litte
yn in hûs dat iepen stiet foar wa’t in taflecht siket;
dat dizze buert, dat stêd en lân
fol reitsje mei minsklike ferhâldingen,
earbied fan wjerskanten, betrouwen en respekt.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)

24 Goede en barmhertige God,
jo tsjinstwurk is ûnfolpriizge,
folslein en sûnder ein.

As gjin oarenien
hawwe Jo ús sjen litten
wêr’t leafde ta liedt.

Jo hawwe yn, troch en mei Him 
in wier en oprjocht tsjûgenis ôflein 
fan Jo belutsenens en ynset foar ús libben.

Wy tankje Jo dat Jo ús yn ús tsjinstwurk hawwe wolle.
Dêrom bidde wy Jo, Hoekstien fan ús libben,
foar N, ús opbouwurker
dat se/er op it fûnemint dat Jo lein hawwe
jo leafde opbloeie litte sil
yn omtinken en stipe foar minsken;
dat se/er meibouwe mei oan in mienskip



dy’t yn frede libbet;
dat wy leare om as jo gemeente mei-inoar te libjen
yn ûnderlinge earbied en oanhinklikheid;
dat wy ús as libbene stiennen foegje litte
yn in hûs dat iepen stiet foar wa’t in taflecht siket;
dat dizze buert, dat stêd en lân
fol reitsje mei minsklike ferhâldingen,
earbied fan wjerskanten, betrouwen en respekt.
Sa bidde wy Jo:
akklamaasje (songen of sprutsen)
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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
Tt Tuskentiden

Plak yn Earste rigel Bondel
de oarder

psalm of 
gesang

Wa komt it foarrjocht ta, o Hear LfdT Ps 15
Hoe leaflik is jo hûs, o Hear LfdT Ps 84
Jim, tsjinners fan de Heare, kom LfdT Ps 134
Kom, priizgje no de Heare Tb I, 

Psalm 134, ant. I
Dy’t himel en ierde makke hat Tb I, Psalm 134, 

ant. II
Wurd krêftich yn ’e Hear LfdT Gs 96
Hear, slaan sels jo hân te roer LfdT Gs 306
Jo hillich wurd, o Heare LfdT Gs 341
Jo Wurd wol my omfiemje Tt 42
Hy dy’t in wurd joech dat nei ’t 
libben liedt

Tt 113
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