
Ynlieding
‘Beliid dan elkoar jimme sûnden 

en bid foar elkoar,
dat jimme better wurde meie.’

(Jakobus 5:16)

Dat wurd út it brief fan Jakobus ropt ta belidenis fan sûnden 
fan wjerskanten op, net as in godstsjinstige plicht, mar as 
in evange lyske mooglikheid om ta ferjouwing (‘genêzing’) te 
kommen. Ferjouwing, as befrijend wurd fan God dat op de 
need fan min sken yngiet, wisket skuld út en makket frij fan 
straf. Foar God en foar de minsken kriget men in skjinne 
laai.
 Wat fan âlds ‘bychtsjen’ hjit en yn dit tsjinstboek breder 
as ‘de betsjinning fan de fermoedsoening’ oantsjut wurdt, is 
in ritu eel dêr’t leauwigen troch besykje om te krijen wat yn de 
apos toalyske belidenis fan it leauwe mei de wurden ‘ik leau de 
ferjouwing fan de sûnden’ beliden wurdt. En wat wy hieltyd mei 
it Us Heit bidde: ‘Ferjou ús ús skulden, sa’t wy ús skuldners ek 
ferjûn hawwe.’
 De kearnpunten fan de bycht binne belidenis fan skuld en 
frij spraak yn Gods namme. Om lûdop foar God ta te jaan dat 
men kwea dien hat en dêr berou oer hat, is sûnder mis pynlik. 
Skuld dy’t net útsprutsen en ferjûn is, kin minsken yn ’e wei 
sitte, blok kearje en siik meitsje. Sa bidt de boeteling fan Psalm 
32: ‘Salang’t ik it stil hold, ferfoel my de lea’ (Psalm 32:3). Fer
jou wing kin ek as woldied ûndergien wurde, as genêzing en 
fer bettering.
 In fan hûs út protestantsk leauwige brocht syn ûnderfining 
sa ûnder wurden: ‘Nei oanlieding fan in misset dy’t ik yn it 
iepen bier dien hie, haw ik help by in pastor socht. Op de wei fan 
sielsoarch dy’t se mei my gong, wie in rituele markearring dêr’t 
ik myn sûnde en spyt foar God by útsprutsen haw. Dêr krige ik 
út de mûle fan de bychtharker de genede fan God op oansein. 
Ik hearde in wurd mei gesach. Dat makket frij en jout krêft om 
oerein te kommen.’
 It wurd fan ferjouwing hat krêft fan genêzing en makket ree 
foar in nij libben. ‘As wy foar ús sûnden útkomme, is Hy sa trou 
en rjochtfeardich dat er ús de sûnden ferjout en ús fan alle ûn
gerjochtichheid reiniget’ (1 Johannes 1:9).
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Krityk en ferlegenheid fan de tsjerkherfoarming
Yn it protestantisme is it ritueel fan de persoanlike bycht 
sa goed as yn ûnbrûk rekke. De tsjerkherfoarmers fan de 
sechtjinde ieu hiene krityk op de praktyk fan de tsjerklike 
bycht. Luther en Kalvyn hiene benammen beswier tsjin de 
plicht om te bychtsjen. De druk dy’t dêrfan op it gewisse fan de 
minsken útgong (moralisme) en de macht dy’t de tsjerke dêroan 
ûntliende (klerikaal fâdspyljen), achten hja yn striid mei de 
frijheid fan in kristenminske. (Dy krityk wurdt tsjintwurdich 
yn de Roomskkatolike tsjerke ûnderskreaun. It Twadde 
Fatikaansk Konsylje is ek ta in fûneminteel oanpassen fan it 
boetesakramint kommen.)
 In oar punt fan krityk wie it fertsjinstlik karakter fan de 
bycht. De Reformaasje ûntstie mei troch Luthers protest tsjin 
de hannel yn ôflaten. It wie (en is) gebrûk dat de boeteling as 
tank foar de frijspraak in penitinsje of boetedwaning op him 
nimt, besteande út ekstra gebed of tsjinst oan oaren. Faak 
tsjinnet dy boete dwa ning ek om de skea dy’t in oar oandien is, 
wer goed te meitsjen (dêrom it wurd ‘boetsje’, dat hiel meitsje 
of reparearje betsjut, lykas yn: it boetsjen fan fisknetten). In 
ôflaat hold yn dat de boeteling yn stee fan de boetedwaning yn 
natuera in jildbedrach oan de tsjerke betelle. Dat kin maklik de 
suggestje oproppe dat de skuld ôfkocht wurdt, dat Gods genede 
te keap is. Dat feruterlikjen fan de boete sette Luther him tsjin 
te war. Hy pleite yn syn ferneamde 95 stellings foar wierhaftich 
berou. 
 Luther hie dus net it ôfskaffen, mar it suver meitsjen fan de 
bycht foar eagen. Sels is er syn libben lang o sa regelmjittich te 
bycht gien. Syn neikommende opmerking seit gâns wat: ‘Dochs 
wol ik my de privaatbycht net ôfnimme litte en ik soe dy foar 
alle skatten fan de wrâld net ynruilje wolle. Want ik wit hoefolle 
treast en krêft dat er my jûn hat. Wat de bycht teweech bringe 
kin, wit nimmen better as dejinge dy’t mei de duvel fochten hat. 
Ik soe al lang troch de duvel wjirge wêze, as de bycht my net 
be warre hie.’ Al like prigeljend hold Kalvyn út dat wannear’t im
men de algemiene beloften yn it ferkundigjen fan it evangeelje 
heart en lykwols noch oan Gods ferjouwing twivelet, sa’nien 
goed docht om foar syn pastor de ferburgen wûne fan syn siel 
bleat te lizzen, om dan ta him persoanlik rjochte te hearren: 
‘Moed hâlde, freon, jo sûnden wurde jo ferjûn’ (Mattéus 9:2; 
Joh. Kalvyn, Ynstitúsje III, IV, 14).
 Dat de bycht as ritueel yn de reformatoaryske tsjerken 
frijwol bûten byld rekke is, is ek feroarsake troch de doedestiids 
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feroare wurdearring fan de bycht as sakramint. Fan it tinken 
fan it prys terskip fan alle leauwigen út woene se bygelyks fan 
de sterke klam op it amtlike wurd fan de wijde pryster ôf (Ego 
te absolvo, ik ûntbyn jo – meitsje jo los – fan jo sûnden). It 
ferplichtsjend ka rakter, it bychtsje moatten, woe men ek út ’e 
wei gean. Lykas de ferplichtings fan alle doopten om alle jierren 
har ‘Peaske te hâl den’, it yn de tiid foar Peaske te bycht gean en 
oan de kommuny dielnimmen. 
 Hoewol’t dus fan it amtlike karakter fan de bycht en fan 
de boe tedwaning as plicht ôfsjoen waard, bleau dochs it 
ferlet fan in befrijend wurd en in seinigjend teken dy’t op de 
yndividuele situ aasje tasnien binne. Minsken hawwe faak 
baat by in folweardich en begelaat bychtproses, dat bestiet 
út it sjen litten fan berou, it beliden fan sûnde, it tasizzen 
fan frijspraak en it foarnimmen om tenei better te libjen. Foar 
in part komme psychoterapy en be skate emoasjetelevyzje 
oan dat ferlet in ’e mjitte. De fraach is oft de Tsjerke, dy’t 
weet fan hieljen en ferjaan hat, har deroan ûntlûke kin as 
minsken dermei oan binne. De belidenis dat God yn Kristus 
de wrâld mei Himsels fermoedsoene hat, wurdt om mers yn 
it ferkundigjen (betsjinjen) fan de fermoedsoening kon kreet 
makke (2 Korintiërs 5:1819).
 Protestanten binne dus net prinsipieel op de bycht tsjin. 
Allin nich, as it ferlet fan de betsjinning fan de fermoedsoening 
ûnder kend wurdt, tsjinje har daliks ek fragen oan. Hoe oan 
dat betsjin jen foarm te jaan? Wa kin bychtharker wêze en de 
ferjouwing fan sûnde tasizze? Hoe de grutte ferlegenheid en 
de skamte, dêr’t ús kultuer op it stik fan skuld fol fan is, te 
oerwinnen? Wêr lizze mooglikheden en grinzen fan de tsjerklike 
en pastorale ferant wurdlikheid?

Foarmen fan bycht
Lykas sein, is de bycht as ritueel yn de protestantske tsjerken 
frij wol yn ûnbrûk rekke. Wol hawwe har oare foarmen fan boete
dwaan ûntwikkele, al binne dy minder dúdlik te sjen of struktu
rearre. Faaks kin sein wurde dat de bycht yn it pastoraat in 
ferbur gen bestean laat hat. It komt geregeldwei foar dat guonlju 
yn pe tear mei in pastor it hert útstoarte en om goerie freegje. 
Soms ûnt stiet dan in begjin fan langstme nei ferjouwing, nei 
fer moed soe ning mei God. Dat kin it gefal wêze by it wankjen 
fan de dea, mar ek midden yn har libben. Wannear’t minsken 
yn in krisis be lân je, ûntstiet ek gauris de fraach nei ‘genêzing’ 
(Jakobus 5:16). 
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 De klassike situaasje fan de bycht is dat minsken dy’t dermei 
oan binne, har ta God keare mei de fraach om ferjouwing en om 
fernijing fan har libben. Hieltyd giet it om fermoedsoenjen en 
su verjen. Dat kin yn de stilte fan it hert wêze, de saneamde 
‘herte bycht’, dêr’t immen beroufol syn of har sûnde foar God 
yn út sprekt en him yn ien sike wei Gods genede te binnen bidt. 
Wur den út boetpsalmen lykas Psalm 130, 51 of 32 kinne dêrby 
ta stipe wêze.
 In oare foarm is werom te kennen wannear’t de belidenis 
fan de sûnde foar in meileauwige oer útsprutsen wurdt: it 
bychtpetear. Dat is wat de oantrún yn it Jakobusbrief – ‘Beken 
jimme sûnden oan elkoar’ (5:16) – ek op it each hat. De belidenis 
fan skuld en need kriget dêr in feitlik karakter mei. Men kin der 
net mear foarwei, want it is sein yn it bywêzen fan in tsjûge. As 
it heal kin, sille dy beiden nei de belidenis fan skuld tegearre 
om ferjouwing bidde. Dan kin de bychtharker wurden fan 
ferjouwing sizze, sa’t wy dy fan Kristus kenne: ‘Dyn sûnden 
wurde ferjûn’. 
 De oergong fan it bychtpetear nei it bychtritueel is net grut, 
ear der floeiend te neamen. Alles meiinoar is der sprake fan in 
glydzjende skaal, dy’t begjint mei de hertebycht, wêrby’t im men 
sûnder stipe fan in tredden mei God yn it lyk komt. Dan komt 
it bychtpetear. Yn dat gefal sprekt in bychtharker wurden fan 
fer jouwing en bidt dêr mei de bychtling om. As lêste komt it 
bycht ritueel yn it tsjerkegebou mei (amtlike) frijspraak en hân
oplizzen.

Oarsprong fan de persoanlike skuldbelidenis
Wy sjogge yn wat hjirboppe stiet in nau ferbân tusken de per
soanlike skuldbelidenis en it pastorale petear. Dat bringt ús 
it ûntstean fan de private bycht yn it sin, dy’t oare ûntwik
kelings li nen folge hat as de skuldbelidenis yn de liturgy en 
dy’t him fan de ie penbiere boetedwaning yn it publike domein 
ûnderskiedt.
 Yn de sânde ieu ûntjoech him ûnder Keltyske kristenen 
in mear yndividueel mei de boete omgean. Kleasterlingen dêr 
soch ten yn petearen mei in meibroer of suster geastlike bege
lieding. Yn dat ramt kamen hja ek ta belidenis fan sûnden. 
Gauris krigen hja dan in boetedwaning oplein yn de foarm fan 
ekstra gebed, fêsten of leaf dewurken. Soksoarte fan petearen 
waarden measten tiids mei gebed ôfsletten. Dêr is sprake fan in 
ritueel momint.
 Oare leauwigen koene ûnder de mannichte fan kleasterlingen 
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ek in geastlik liedsman of frou fine. By harren koene se om goe
rie en treast oankomme, koene se it hert útstoarte. Guon fan dy 
bychtmemmen en heiten wiene om har garisma tige yn tel. De 
private bycht is dus as in ‘garismatyske beweging’ fan ûnderop 
ûntstien. (Soks docht him hjoeddedei yn de kleastermienskip 
fan Taizé foar, dêr’t jonge minsken út alle wynstreken by de 
muont sen goerie freegje en skjin skip meitsje.)
 Ut syn Keltyske woartels wei is de bycht (betsjinning fan de 
fer moedsoening) as liturgysk pastoraat te karakterisearjen, dêr’t 
minsken út frije wil gebrûk fan meitsje kinne. Yn in bychtpetear 
kin men diel krije oan Gods ferjouwing, mar net perfoarst as in 
amtlike absolúsje. It bychtharkjen is net oan in amt bûn, mar 
heart by de garismen dy’t de Geast oan de gemeente jout.

Mominten fan boete en fermoedsoening yn de liturgy
Yn de iere tsjerke gou de betsjinning fan de doop as boetesakra
mint by útstek, foarsafier’t de âlde minske mei Kristus begroeven 
wurdt en de nije minske mei Kristus ferriist. It ûnderdompeljen 
yn en de ferrizenis út it wetter besegelje dat ús libben fan he
gerhân in kear nommen hat, in omkear dy’t hieltyd op ’e nij syn 
beslach krije wol. Yn dy betsjutting kin de doop as oerboete 
sjoen wurde. Nef fens de tsjerkfaar Augustinus wurde wy ienris 
troch de doop rei nige en alle dagen troch it gebed.
 Mooglik as reaksje op it ferdwinen fan de persoanlike bycht 
waard yn de sechtjinde ieu yn protestantske earetsjinsten op 
snein temoarn de mienskiplike bycht, bekend as ‘skuldbelidenis 
en genedeferkundiging’, opnommen. Dat wie gjin útfining fan 
de tsjerkherfoarmers. Yn de lette Midsieuwen wiene neist de 
La tyn ske mis mear didaktysk ynrjochte tsjinsten ûntstien dy’t 
yn de folkstaal holden waarden, faak ek op dagen troch de 
wike hinne. De wichtichste eleminten fan dy tsjinsten wiene de 
preek, de tsien geboaden, de belidenis fan it leauwe, it Us Heit 
en ek de iepen biere skuldbelidenis mei frijspraak. Dêr krige in 
ritueel elemint út de per soanlike sielsoarch in plak mei yn de 
liturgy fan de ge meente! De foargonger belied út namme fan de 
gemeente skuld en ferkundige oan elkenien Gods ferjouwing, 
bygelyks mei dizze wurden:

Elkenien dy’t sa berou hat 
en Jezus Kristus ta syn heil siket, 
ferkundigje ik dat de ferjouwing fan de sûnden bard is
yn de namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast. 
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Dy ‘genedeferkundiging’ is yn de Nederlânske tsjerkherfoarming 
gau wer ôfskaft. De tasizzing fan genede barde al genôch yn de 
preek, sa waard ornearre. En noch hieltyd is sa’n algemiene 
bycht in striidkwestje. Ommers, as de dielnimmers net sels 
harren bycht útsprekke en elkenien frijsprutsen wurdt, ek as er 
dêr net om frege hat, kin dan wol fan in belidenis en ferjouwing 
fan skuld sprutsen wurde? Wurdt ferjouwing sadwaande gjin 
‘ferplichte nûmer’? Is de bycht ûnder fjouwer eagen, ynbêde 
yn it fertroulike petear, dan net foar kar te nimmen? Is Gods 
genede net it kostberste dat in minske oerkomme kin? De 
trochsnee tsjerke tsjinst jout oars ge nôch moog likheden om 
skjin skip te meitsjen en kom sa yn it lyk mei God, mei elkoar 
en mei jinsels. Om te begjinnen is der it sa neamde ge bed fan 
neierkommen of de feroatmoediging. De krêft dêrfan kin wêze 
dat it it latint ûnbehagen nei boppen hellet. Der wurde wur den 
oanrikt dy’t grif ta neitinken oantrúnje as se aktu eel keazen 
binne. Sa kinne minsken ta harsels komme. De klas sike foarm 
fan it gebed fan neierkommen is it confiteor (‘ik be liid’, neffens 
de Latynske oanhef fan it gebed):

Foar Jo belide wy, almachtige God,
foar jo hiele tsjerke en foar elkoar
dat wy sûndige hawwe
yn wat wy tochten, seine en diene,
yn it kweade dat wy dien hawwe
en yn it goede dat wy neilitten hawwe.
... gebedsstilte ...

Yn tsjinstboek – in oanset, diel I, Skrift – Miel – Gebed binne op 
de siden 771777 ferskillende farianten fan it confiteor te finen. 
Tekenjend is dat dy gebedsteksten fan rjochten gjin (amtlike) 
bychtpretinsje hawwe. De genede, befrijing en fernijing wurde 
dêr ommers biddend yn ôfsmeke, net oansein. De foargonger 
sprekt dêr de ferjouwing yn tasizzende of winskjende foarm út. 
Sa giet it confiteor nei de gebedsstilte fierder mei:

Untfermje Jo oer ús,
ferjou ús de sûnden
en jou dat wy Jo tsjinje meie.
Fernij dêrta ús libben
troch Kristus, ús Hear.
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Mei de almachtige en barmhertige God ús genedich wêze,
ús de sûnden ferjaan
en ús liede ta it ivige libben.

(Tsjinstboek - in oanset, diel I, side 773)

De preek moat ek neamd wurde as momint yn de liturgy dêr’t 
fer burgen sûnden yn oan it ljocht brocht wurde kinne. Dêr 
docht krekt yn bliken dat God grutter is as ús hert. Under de 
fer kun di ging fan it Wurd komme minsken gauris ta ynkear en 
omkear.
 Wurden fan feroatmoediging kinne ek oan it Miel fan de 
Hear foarôf gean, bygelyks wannear’t elkenien op de útnoeging 
ant wur det:

Hear, it komt my net ta dat Jo by my komme,
sis mar ien wurd
en ik sil better wêze.

(Tsjinstboek - in oanset, diel I, side 171)

It Miel fan de Hear sprekt oars op mear as ien plak de taal fan 
boete en fermoedsoening. Fan de beker seit Kristus: ‘Dit is myn 
Ferbûnsbloed. It wurdt foar gâns minsken stoart, dat har de 
sûn den ferjûn wurde’ (Mattéus 26:28). Yn it gebed fan de Hear 
bidde wy allegearre de dûbele bea:

Ferjou ús ús skulden
sa’t ek wy ús skuldners ferjûn hawwe.

De fredegroet is ek in momint fan fermoedsoening. Dy wurdt 
net allinnich troch de tsjinner ferkundige, mar troch de 
gemeente le den ek mei in hanneling befêstige (Tsjinstboek  in 
oanset, diel I, side 166 of 170). Om de tafel fan de Hear hinne 
moat de iene de oare de hân jaan kinne en yn de eagen sjen 
kinne. Sa seinigje de kommunikan ten elkoar mei de frede fan 
Kristus.
 En de gemeente sjongt ûnder it brekken fan it brea en it 
ynjit ten fan de wyn: ‘Laam fan God, dat de sûnden fan de wrâld 
draacht, ûntfermje Jo oer ús / jou ús jo frede.’
 As lêste kin nei it miel as tanksizzing Psalm 103 bidden 
wurde mei dizze wurden:
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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.

Selsûndersyk
Yn it grifformeard protestantisme giet fan âlds in selsûndersyk 
oan it Miel fan de Hear foarôf, folge troch de ferkundiging fan 
Gods genede en it weromwizen fan de ûnboetfeardigen. It sels
ûn dersyk, dat yn it klassike grifformearde formulier fan it 
Nachtmiel te finen is, giet oer trije saken:

 it oertinken fan eigen sûnden en berou foar God,
 it leauwen yn Gods tasizzing fan ferjouwing fan al ús 

sûnden,
 de reewilligens ta in nije libbenswannel.

Wy kenne dêr de trije stappen op de wei nei it heil neffens 
de Hei delbergse Kategismus yn werom: ellinde, ferlossing 
en tankbe rens. Feitliken is dat de wei dy’t minsken yn de 
bycht ek geane: fan belidenis fan skuld en berou nei Gods 
frijspraak ta ferjouwing fan sûnden en it foarnimmen ta in nije 
libbenswannel.
 Yn de passaazje oer it weromwizen fan de ûnboetfeardigen 
wurde as sûnden ûnder mear neamd: godslaster, falske eed, 
dea slach, troubrek, huorkerij en dieverij. Yn de tradysje wurdt 
by de bycht dy list fan sûnden brûkt. It neamde selsûndersyk 
wurdt faak de sneins yn de wike foàr de nachtmielsfiering in 
begjin mei makke.
 Op dy wize is yn it grifformeard protestantisme foar alle 
fierin gen fan it hillich Nachtmiel fan âlds in bychtproses fan 
in wike re gele. De bân tusken oan de iene kant selsûndersyk 
en skuldbelide nis en oan de oare kant it oangean oan it 
Miel is âld en yn de hiele wrâldtsjerke ferspraat. Dy’t har op 
Kalvyn beroppe, nimme dat dus oant hjoeddedei foar âlde 
earnst. 
 De bychtpraktyk yn de Lutherske tsjerke is lang yn wêzen 
bleaun, yn Nederlân ek. De bycht waard sels wer in betingst 
om oan it Nachtmiel dielnimme te meien; dêr’t in nije foarm fan 
bychttwang yn werom te kennen is. Troch de somtiden grutte 
ta rin fan bychtlingen moast it yn in mienskiplike, algemiene 
skuld belidenis en frijspraak socht wurde. It die bliken dat it 
ûnderskied mei iepenbiere skuldbelidenis en ferkundiging 
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fan genede yn dy tra dysje ek floeiend wie. Yn de rin fan de 
achttjinde ieu ferlear de bycht yn it Lutheranisme lykwols 
hieltyd mear oan betsjutting. Dochs liket de bangens foar de 
bycht dêr minder grut as yn de tra dysje fan Kalvyn. (Te ferlykjen 
mei de beweging om Taizé hinne meitsje benammen jongelju op 
de Dútske ‘Kirchentage’ in soad gebrûk fan de gelegenheid om 
anonym te bycht te gean.)

Skuld
As wy it oer ferjouwing en fermoedsoening hawwe, hawwe 
wy sûnder mis mei skuld te krijen. Lange tiid hawwe de 
minsken skuld mei it oertrêdzjen fan geboaden en wetten 
ferbûn. Dat hat oant yn ús rjochtsbedriuw trochwurke. Sûnde 
hat sadwaande in abstrakt karakter krige. Yn werklikheid 
is sûnde in fergryp tsjin de neiste. Sûnde skeint de relaasje 
mei meiminsken, likegoed oft it om dwaan of om (nei)litten 
giet. Sûnde bringt in oarenien skea, leed en letsel oan. En 
dat is yn striid mei de leafde dêr’t minsken ta bestimd binne. 
Omdat wy God rekkenskip fan ús dieden fer skuldige binne, is 
sûnde in godstsjinstige kategory. Typearre yn utersten: wa’t 
in meiminske ek mar it minste tekoart docht, sjit foar de Hear 
tekoart; en wa’t him oan it libben fan in meiminske fergrypt, 
fergrypt him oan de Hillige fan Israel. Skuld foar min sken 
oer is altyd skuld foar God oer, al bestiet der ek skuld dy’t 
allinnich tusken in skuldige en God yn leit. Bibelsk sprutsen 
spi let sûnde foar de neiste oer him altyd ôf yn de trijehoek: 
dieder, slachtoffer, God. De dieder hat dan nei twa kanten wat 
te ferant wurdzjen en te fereffenjen.
 Yn de iere tsjerke barden boetedwaning en fermoedsoening 
yn it iepenbier. Notoire sûnders, werom te kennen oan 
it boetekleed, waarden in tiidlang fan it Miel fan de Hear 
útsletten. Troch ekstra leafdewurken lieten se har berou 
en goede wil sjen. Mar troch it ynfieren fan de private bycht 
tekene him op ’en doer in ferinerli king ôf. De fermoedsoening, 
eartiids it wer opnimmen fan de boeteling yn de mienskip fan 
de tsjerke, waard no allinnich mar foar de pryster oer betsjinne 
(klerikalisearring) en wie primêr op God rjochte. De frede mei 
God en fan de minske mei himsels li ket hast swierder te weagen 
as de frede mei de neiste. Dwers dêrop stiet it wurd fan Jezus 
út de Berchrede:

As jo dus jo jefte nei it brânofferalter bringe en it komt jo 
dêr yn ’t sin dat jo broer of suster wat op jo tsjin hat, lit dan 



jo jefte mar foar it brânofferalter lizze en meitsje it earst 
mei jo broer of suster yn oarder. Kom dan werom en bring 
jo offer. 

(neffens Mattéus 5:23-24)

Dêr giet immen mei in offerjefte nei de timpel om dêr de fer
moedsoening met de Hear te fieren. Mar der is in beletsel: hy 
of sy hat spul mei in meiminske, of beseft dat in neiste wat 
op him tsjin hat. Hoe’t dat ek kommen is, der is ferwidering, 
ferfrjemding en miskien fijânskip tusken dy beiden. Dat moat 
earst út ’e wei, as de minske mei in goed gewisse de fermoed
soe ning mei God fiere wol.

Fermoedsoening
De folchoarder ‘earst …, dêrnei …,’ docht oan it ritueel fan de 
Joadske Grutte Fersoendei tinken. Tsien dagen fan tarieding 
en ynkear geane oan dizze ‘grutte dei fan de fermoedsoening’ 
foarôf. Dat is de jierlikse gelegenheid om flaters yn de omgong 
mei oa ren wer goed te meitsjen. Want de Grutte Fersoendei 
ferhelpt wol de relaasje tusken God en minske, mar neffens 
Joadsk besef kin en moat de ferbrutsen relaasje tusken 
minsken troch de minske ferholpen wurde. Dàn, wannear’t 
men oaren ferjûn hat, kin men God om ferjouwing fan skuld 
bidde. Dat fan wjerskanten kom men fan de ferjouwing wurdt 
foar ‘oerfloedige gerjoch tich heid’ oanmurken by de útspraak 
fan Jezus: ‘Meitsje it earst mei dy oare yn oarder. Kom dan 
werom en bring jo offer’ (Mattéus 5:24). Dy wurden foldogge 
oan de bea út it Us Heit: ‘ferjou ús, sa’t ek wy ferjûn hawwe’. 
Fermoedsoening is alderearst in dwaan en in hâl ding, en dan 
ek in ritueel. Dêr’t fermoedsoening bart, feroarje minsken en 
sjogge se inoar mei nije eagen. Nettsjinsteande de brek fan de 
skuld sette minsken in stap neiinoar ta: de dieder troch syn 
ûngelyk ta te jaan, berou sjen te litten en de skea te fer helpen 
as dat kin; it slachtoffer troch – as dat mooglik is! – kwea mei 
goed te ferjilden, troch skuld net oan te rekkenjen, mar frij te 
skatten. Wa’t in oar ferjout, betoant himsels grutmoedich. Wy 
meie fan in wûnder sprekke as immen de hân oer syn krinkte 
hert strykt. Fermoedsoening is dat fijânskip oerwûn is. It is in 
proses dêr’t net allinnich de feitlike ferhâldingen yn feroarje; 
dy’t it oan giet feroarje sèls, trochdat se fan frjemd elkoars 
neiste wurde. Dat proses fan feroaring of genêzing ferget tiid; de 
wei fan de fermoedsoening tusken minsken ferget tiid. Yn guon 
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situaasjes sil fermoedsoening net mooglik wêze, yn sommige 
gefallen net iens winsklik.
 Fermoedsoening as feroaring typearret by útstek Gods om
gong mei de wrâld. God hat ommers yn Jezus Kristus de wrâld 
mei Himsels fermoedsoene troch minsken har misse slaggen 
net oan te rekkenjen. Hy hat ús it boadskip en de betsjinning 
fan de fermoedsoening tabetroud (2 Korintiërs 5:1819). It 
inisjatyf leit dêrby oan Gods kant. Doe’t wy noch fijannen fan 
God wiene (Romeinen 5:10), hat de Ivige de beskiedende stap 
nei ús ta set yn Kristus, yn syn dea en ferrizenis. God is de 
boarne fan alle barmhertigens. Fan ús wurdt allinnich mar 
frege dat wy dy barm hertichheid oer ús komme litte (‘Lit jimme 
mei God fermoed soenje!’, 2 Korintiërs 5:20). Mar dan jildt ek: 
‘It âlde is foarby gien, sjoch, wat nijs is der kommen. Sa is dus 
wa’t yn mienskip mei Kristus libbet, in nij skepsel’ (2 Korintiërs 
5:17).
 By de betsjinning fan de fermoedsoening heart net allinnich 
dat minsken harren mei God fermoedsoenje litte, mar ek dat se 
– as dat mooglik is – harren yntiids mei harren tsjinstanner(s) 
fermoedsoenje. Dan kin de ûnderlinge fermoedsoening yn de 
fermoedsoening fan Gods kant fierd wurde. Dêr is lang net altyd 
in markearjend ritueel foar nedich. Ferkearde en domme saken 
dy’t elkenien wolris docht, kinne altyd yn it deistich gebed op
droegen wurde.
 Mar minsken kinne sa mei har gewisse te dwaan hawwe dat 
se oan de ferkundiging en it gebed, mienskiplik of yn de stilte 
weromlutsen, net genôch hawwe. Dat is de needsituaasje dy’t 
Kalvyn oankommen seach, dat der ferlet fan help fan in meileau
wige is, dy’t harket, goerie jout en in befrijend wurd sprekt – in 
wurd fan gesach. Foar sokke situaasjes binne yn dit tsjinstboek 
twa modellen foar persoanlike boetedwaning en ferjouwing op
nommen. It earste model bliuwt leafst yn de pastorale kontekst, 
it twadde is in selsstandich ritueel fan fermoedsoening.

Betsjinning fan de fermoedsoening
De praktyk fan boetedwaning en ferjouwing is faak wjerstribbich. 
It giet altyd om mear as allinnich in roumoedige dieder, in pastor 
dy’t begryp hat en om ferjouwing en lottering. Fermoedsoening 
mei de Ivige leit, sa’t wy seagen, op ’e selde streek as de fer
moed soening mei de neiste, en oarsom. Boppedat giet it by 
de boetedwaning om it wer ynoarder bringen fan in relaasje 
en net allinnich om skeafergoeding. Skuld is in gefolch fan in 
died dy’t allinnich troch in oare died, nammentlik ferjouwing 
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ûngedien makke wurde kin. Yn it pastoraat by ynsest wurdt it 
belang fan it yn it lyk kommen fan de dieder mei it slachtoffer 
ûnderstreke. Dat betsjut faak in lang proses fan persoanlike 
omkear. As it slachtoffer net yn ’e eagen sjoen en om ferjouwing 
frege wurdt, is dan it wurd fan ferjouwing dat troch de tsjerke 
sprutsen wurdt net foartidich, ûnwierhaftich? Wurdt de sûnde 
sa net tadutsen, mei it gefaar dat hja trochkankeret? Altyd jildt: 
‘Meitsje it earst mei dy oare ynoarder. Kom dan werom en bring 
jo offer’ (Mattéus 5:24).
 It justysjepastoraat hat geregeldwei mei delikten lykas 
ferkrêf ting en moard te krijen. Wat kin men yn sokke gefallen 
noch fer helpe, foaral as it slachtoffer slim traumatisearre is 
troch wat bard is? De dieders binne yn ’e regel wol sa djip fan 
de earnst fan it delikt oertsjûge dat hja beseffe dat ferjouwing 
tefolle frege is. Krekt dan moat de krêft fan in skuldbelidenis 
net ûnderskat wurde: de dieder nimt foar God en minsken 
oer syn skuld op him! Dat kin in nij begjin fan libjen ynliede. 
Sa kin der romte foar Gods genede komme: dat immen nije 
skepping wurdt, trochdat de âlde minske mei Kristus stoarn en 
begroeven is en de nije minske opstiet.
 Yn situaasjes, lykas yn it gefal fan moard, dêr’t de tsjerke 
en har tsjinners gjin frijsprekkend wurd yn útsprekke kinne, 
is faaks dochs romte te meitsjen, dat de dieder mei syn 
skuld fierder troch it libben kin. Kaïn krige in merkteken ta 
beskerming: de Hear joech Kaïn in teken, dat gjinien dy’t him 
trof, him deaslaan soe (Genesis 4:15). Yn dat ferbân is in ritueel 
tatsjinjen fan in jiske krúske op de foarholle as teken fan boete 
en hoop foarsteld. It jis kekrúske wurdt fan âlds tatsjinne op 
Jiskewoansdei mei de wur den: ‘Stof biste en stof silst wer wurde’, 
en: ‘Bekear dy en leau it evangeelje’. Dat markearret it begjin 
fan de fjirtichdagetiid as tiidrek fan fêstjen en boetedwaan, yn 
it perspektyf fan it peaske feest, de oerwinning op de macht fan 
de dea. Sa soe it krúske de dieder kwalifisearje as boeteling 
dy’t syn of har hope op God fês tige hâldt. Wy kinne net útslute 
dat God de dieder frijmakket tsjin de ûnwil en de ûnmacht 
fan it slachtoffer yn. Soms is by God mooglik, wat by minsken 
ûnmooglik is. 

De bychtharker
Wa hawwe foech en binne kundich om de bycht ôf te nimmen? 
Yn de katolike tradysje is dat fanwegen it sakramintele karakter 
fan de bycht eksklusyf oan it prysteramt foarbeholden. Neffens 
Kalvyn is de frijspraak in taspitsing fan de amtlike ferkundiging 
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en dêrom inkeld oan de tsjinner fan it Wurd oftewol de predikant 
foarbeholden. Luther achtet lykwols dat soks prinsipieel it 
rjocht en de ferantwurdlikheid fan alle kristenen is. Op grûn 
fan it preesterskip fan de leauwigen is yn de bycht ‘de iene 
de oare in Kristus’. Bonhoeffer slút him by Luther oan. Hy 
is boppedat bang foar oerbelesting fan predikanten as íen de 
bychtharker fan alle oaren is. Thurneysen sjocht de predikant
sielsoarger foaral as dàt lid fan de gemeente, dat de oaren yn 
it ôfnimmen fan de bycht foargiet. Fan de mienskiplik dielde 
plicht ta sielsoarch út kinne en moatte alle gemeenteleden him 
of har dêryn neifolgje.
 Wa komme no yn de praktyk as bychtharker yn ’e benea
ming? Fûneminteel is dat wy inoar oer en wer ferjouwe troch 
spyt te betsjûgen en om ferjouwing te freegjen en dy grutmoedich 
te skinken (Jakobus 5:16). Yn de learskoalle fan it evangeelje 
fer jouwe minsken harren skuldners. In oare diminsje is it as 
minsken mei it libben oan binne, trochdat harren bân mei God 
fersteurd is en hja foar de Hear oer skuldich steane. Dy skuld 
kin allinnich God sels ferjaan. 
 No is neffens reformatoarysk ynsjoch de ferjouwing fan 
sûn den gjin sakramint en dêrom net yn it foar oan ‘it amt’ 
foar behol den. It sil, dêr’t Gods ferjouwing oansein wurdt, 
wol om in ge sach fol sprekken gean moatte, om in ‘sa seit de 
Hear’.
 Yn de praktyk sille pastors fanwege harren oplieding en 
ûnder fining faak as earsten as bychtharker yn ’e beneaming 
komme. Mar der binne gemeenteleden dy’t it garisma fan it 
bychtharkjen net ûntsein wurde kin. Hja hawwe de jefte om 
harkje en swije te kinnen, de jefte om wiisheid en genede troch 
te jaan. Oarsom sprekt it net fansels dat elkenien dy’t foech 
hat om de bycht ôf te nimmen dêr ek kompetint foar is. Gods 
ferjouwing kin lykwols tasein wurde as immen dêr in folmacht 
fan de tsjer klike mienskip ta krige hat – in oardere predikant, 
in âlderling of diaken, in pastoraal wurker of lid fan in pastoraal 
team –, of wan near’t in minske yn need in berop docht op in 
leauwich kristen as bychtharker. Yn dat gefal makket de 
boeteling de bychtharker. Yn ’e grûn fan de saak binne de leden 
fan Kristus’ gemeente inoar tabetroud as wachters oer it heil 
fan de oare. Elkenien moat frij wêze yn de kar fan bychtharker. 
Faak spylje garisma, fertrouwen en anonimiteit dêr in wichtige 
rol by.
 Like wichtich as it foech is de kundichheid ta bychtharkjen 
en de nedige trening. Easken foar in bychtharker binne: leauwe 
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yn Gods genede, pastorale kompetinsje, oerwei kinne mei 
rituelen en geheimhâlding fan wat him of har as bychtharker 
tabetroud is. Wa’t dy easken dan besjocht, en ek de hiele 
wei fan de fer moed soening oersjocht, kin him ôffreegje oft de 
bychtharker sa net oer frege wurdt. Tinke we oan it omgean 
mei skuld, bemid deling tus ken dieders en slachtoffers, oan 
konfliktbemiddeling en ferhelp belied, dan ferget dat yndie in 
mearfâldige saakkundigens. Yn ’e grûn jout de boetedwaning 
en ferjouwing in nije libbens oriïn taasje! Gearwurking fan de 
pastor/bychtharker mei in re laasje  saak kundige moat dan 
oan tocht wurde, lykas in dragende groep út de gemeente dy’t 
mei de nedige saakkundichheid goerie jout wêr’t it der foar 
immen om giet kwea goed te meitsjen en nije wegen yn te 
slaan.

Amtsgeheim
Protestanten geane fan it amtsgeheim út en kenne fan rjochten 
gjin bychtgeheim. It bychtgeheim komt út de katolike tradysje en 
moat it sakramintele karakter fan it boetesakramint beskermje. 
Dêrtroch is it bychtgeheim ûnskeinber. It is in abso lút geheim 
dat ûnder alle omstannichheden jildt, ek as in min skelibben of 
it lib ben fan de bychtharker bedrige is. Dêr moat by opmurken 
wurde dat allinnich in predikant yn juridyske sin troch it amts
geheim beskerme is. Oare bychtharkers, de pastoraal wur ker 
dus ek, hawwe wol geheimhâldingsplicht, mar kinne har foar 
de rjochter net op it amtsgeheim beroppe.
 Oan it amtsgeheim binne oars wol grinzen steld. It berops 
of amtsgeheim is foar de wet in erkend rjocht yn it belang 
fan wa’t help sykje. Minsken moatte earne har hert útstoarte 
kinne en der wis fan wêze dat har geheimen gjin publyk geheim 
wurde. In net bedoeld gefolch kin lykwols wêze dat ûnder it 
amtsgeheim kwea tadutsen wurdt en trochkankerje kin. Dan 
kin foar de bycht harker in botsing fan plichten ûntstean. 
Hy sil yn alle gefallen ek foar de slachtoffers opkomme en 
de dieder mei syn skuld konfrontearje; in skuld dy’t foldien 
wurde moat foar it slachtoffer oer, bygelyks trochdat de dieder 
himsels oanjout.
 As de bychtharker reden hat om eskalaasje te duchtsjen 
(gefaar fan nije slachtoffers) sil er alles dwaan om de boeteling 
fan syn of har foarnimmen ôf te hâlden. Yn it uterste gefal kin 
de bychtharker, om slimmer foar te kommen, de needsaak 
fiele om de amtlike geheimhâlding te ferbrekken, mar nea 
bûten de boeteling om. Fan rjochten giet it by de amtlike 
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geheimhâldingsplicht om kwea dat yn it ferline dien is, net om 
in fergryp yn de takomst. As immen witte lit dat er bychtsje 
wol, moat de bychtharker foar tiid de grinzen fan it amtsgeheim 
dúdlik meitsje, mei de tasizzing dat de boeteling derop fertrouwe 
kin dat de tasizzing fan ge heim hâlding nea bûten him of har om 
iepenbrutsen wurde sil.

De wei fan fermoedsoening
Fermoedsoening waard hjir karakterisearre as in proses fan 
feroa ring of genêzing dat tiid ferget. Foar earnstige sûnden 
bestiet dus gjin kantenkleare absolúsje. Eask is dat in 
bychtharker mei im men de wei fan de ferjouwing gean kin 
en wol. De wichtichste stap pen op de wei fan fermoedsoening 
binne: berou – skuld be kenne – ferhelpe – frijspraak. Ear’t wy 
op elk fan dy stappen neier yn geane, jouwe we ús rekkenskip 
fan in komplisearjende faktor.
 It kin gean om skuld dy’t gjin skuld is. Net alles dat 
him as skuld oantsjinnet, is dat ek. Foarop stiet: skuld 
ûnderstelt dat yn frijheid hannele is. Soms giet it om skuld 
dy’t oanpraat of yn byl de is. En lang net alle gefoelens fan 
skuld binne in betroubere yn dikaasje. Oer it algemien kin 
sein wurde: skuld hat te krijen mei de skea dy’t in oarenien 
oandien is. By skuldgefòel giet it om ien sels: dy draait om 
himsels hinne. Soms moat it kwea loka lisearre wurde. 
Ommers, ferjouwing hat gjin doel as net dúdlik is wàt ferjûn 
wurde moat. Dan kinne de folgjende fragen helpe: wat is der 
bard, hoe kaamsto ta dyn died, wat gong dêroan foarôf? Wat 
binne de gefolgen: wat is de skea, wa is beneidielde? Is der in 
brek yn in relaasje ûntstien, en mei wa: mei God, mei in oar, 
mei dysels (sûnde as ûntrou oan dysels)? Is der reewilligens 
om it te ferhelpen?
 De wei nei ferjeffenis begjint mei berou, mei de pine om wat 
misgien en misdien is. Ferjeffenis slút in rouproses om in net 
goed te meitsjen ferline yn. Berou is net allinnich mar in utering 
fan gefoel (it ‘sjen litten’ fan berou), mar altyd ek in died. Wa’t 
berou hat, nimt de ferantwurdlikheid foar de eigen dieden 
op him, freget om ferjouwing, besiket de skea te ferhelpen en 
werheljen foar te kommen. Berou moat dus bliken dwaan. De 
bychtharker hifket de goede foarnimmens en kin dy letter yn de 
boetefiering ynbringe, beneame.
 De krêft fan de persoanlike skuldbelidenis moat net ûnderskat 
wurde: de dieder evaluearret himsels en syn dieden foar de oar 
oer. Hy ferûntskuldiget him net langer, siket syn taflecht net yn 
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skamte, mar doart ‘ik’ te sizzen: ‘ik haw misdien’. It is as it ‘ta 
him sels kommen’ fan de ferlerne soan en it oereinkommen foar 
in earlike skuldbekentenis. Fan in bychtharker wurdt soms in 
protte geduld, goerie en konfrontaasje ferge, wol immen safier 
komme.
 Berou en skuldbekentenis wurde effektyf yn it ferhelpen. Dat 
is de ynspanning om skea te fergoedzjen en om wat stikken gien 
is te hieljen, as dat kin. Dat ferget offers, al liedt ferhelpbelied 
net altyd ta it ynoarder bringen fan de relaasje. De bychtharker 
sjocht derop ta dat konkrete boetedwaning oan ’e oarder komt 
en hy hâldt de bychtling as dat moat oan syn tasizzing. Dat 
freget ek tiid en soms (konflikt)bemiddeling fan de pastor of fan 
immen oars.
 Wurdt de frijspraak op dy wize net fan de goede dieden fan 
minsken ôfhinklik makke? Nee, God biedt syn ferjouwing sûnder 
betingsten oan. Mar dy wurdt earst konkrete werklikheid wan
near’t de dieder skuld erkent en besiket om dy safolle moog
lik yn te lossen. Fermoedsoening is in proses dat by berou 
begjint en fia it belied fan ferhelpen op frijspraak útrint. Genede 
wurdt net fertsjinne mar komt fan boppen. It is wier, dat stiet 
net los fan minsklike ynspanning en fan it proses dat wy hjir 
beskriuwe. Ferjouwing is dus gjin rjocht, mar in geskink dat 
lykas manna út de himel komt.
 It úttekenjen fan de wei fan de ferjouwing lit sjen hoe’t de 
boe tedwaning ynbêde is yn it pastorale petear, en yn de betsjin
ning fan de fermoedsoening syn rituele bekrêftiging kriget. 
It ri tueel is by útstek de soarch fan de bychtharker. It ferget 
tarieding, leafst tegearre mei de boeteling, en in krekte útfiering. 
Faaks kin by it sykjen nei in nije libbensoriïntaasje in dragende 
groep út de gemeente mei de nedige saakkundichheid helpe by 
it ynslaan fan nije wegen.

Mienskiplike boetetsjinst
De krêft fan de persoanlike skuldbelidenis is dat dy him op de 
skuld en de need fan it gewisse fan inkelingen rjochtet. Dêr 
leit tagelyk de beheining yn, want it kwea yn ’e wrâld hat ek 
in bop pepersoanlik en kollektyf karakter. In soad minsken 
hawwe dêr ûnder te lijen. Minsken dy’t gjin mich kwea dogge, 
kinne dochs it gefoel hawwe dat se daagliks smoarge hannen 
meitsje. It skuld besef ferskoot trochdat it kwea likegoed yn 
de maat skiplike struktueren as yn it hert fan de minske syn 
sit hat. De apostel Paulus hat weet fan anonime, kosmyske 
machten dy’t ús derûnder hâlde (Efeziërs 2:12; 6:12; Kolossers 
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2:15; Ro meinen 8:3839). Dy feroarsaakje earder gefoelens fan 
ûnmacht en skamte as fan skuld. En as it oer skuld giet, is it 
faaks sà dizich dat it depressyf makket. Guonlju hawwe it hjir 
oer skuldleaze skuld of oer kol lektive ferblining. Gauris wurdt 
dat aspekt net mear ûnderkend as de tsjerke as fan âlds oer 
sûnde en skuld sprekt.
 Trochdat in protte kwea yn ’e wrâld as in mienskiplik 
pro bleem ûnderfûn wurdt, kinne we dat it bêste ek 
mienskiplik ûnder eagen sjen. De mienskiplike boetefiering 
is dêr in utering fan. De tsjerklike boete en fermoedsoening 
binne trouwens fan oarsprong in iepenbiere oangelegenheid, 
as it om iepentlike fergripen giet dy’t de hiele mienskip 
oangeane.
 In boetetsjinst stiet alhiel yn it teken fan mienskiplike 
skuldbeli denis en algemiene genedeferkundiging. Boetetsjinsten 
kinne typearre wurde as ynsidintele tematsjinsten, dy’t op snein 
en ek troch de wike hinne holden wurde kinne. By âlds hawwe 
se har plak yn de fjirtich dagen foar Peaske, as kategumenen nei 
har ren doop talibben en sûnders dy’t ûnder tucht steld wiene, 
har ta retten op it wer yn de gemeente opnommen wurden. Foar 
beide kategoryen wie dy perioade in tiid fan ynkear, fêstjen en 
boete dwaning, dêr’t in soad gemeenteleden yn dielden om ek 
fermoed soening te fieren.
 It is heilsum om in spegel foarholden te krijen, foaral as 
foarm fan tarieden en reinigjen foarôfgeand oan de tsjerklike 
feesten. Sa jout tsjinstboek – in oanset, diel I op de siden 86
90 oan wizingen foar de fiering fan Jiskewoansdei. Mienskiplike 
boete tsjinsten binne net gaadlik om konflikten op te lossen, 
mar kinne wol ge foelich meitsje foar fermoedsoening en hieljen. 
Troch it útsprek ken fan saken kin ferhurding soms plak meitsje 
foar it beskam sume besef fan ús tebrutsenheid.
 Foar de oarder foar in mienskiplike boetetsjinst is yn dit 
tsjinstboek gebrûk makke fan in liturgy foar Jiskewoansdei, 
ôf komstich fan protestantske tsjerken yn NoardAmearika. De 
kearn is de boetelitany: in searje koarte oanroppingen, hieltyd 
folge troch stilte en akklamaasje. As pinepunten wurde sawol 
per soanlike skuld as kollektive ferantwurdlikheid neamd. Der is 
ge legenheid om persoanlik djipper op ien fan de gebedsyntinsjes 
yn te gean. Op in bychtbriefke kin skreaun wurde ‘wat my 
beswier ret’. De fiering fan de fermoedsoening bestiet út gebeden 
om ferjouwing, foarbea om in nij begjin en tanksizzing, wêrnei’t 
de briefkes leafst ferbrând wurde. In boetetsjinst kin hiel goed 
de foarm fan in jûnsgebed of fesper hawwe. It sprekt fansels dat 
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ge meenteleden allinnich út frije wil oan in tsjinst fan boete en 
fer moedsoening meidwaan sille.
 Boetetsjinsten binne net allinnich karakteristyk foar de 
fjirtich dagetiid en de Advint. Se foarmje ek in model as de 
aktua liteit dêr oanlieding ta jout. Sa kin in boetetsjinst nei 
ôfrin fan in stille omgong holden wurde, by in ramp yn de 
mienskip. Neist dy stille omgong en de gefoelens fan ûnmacht 
en fer sleinens om de slachtoffers kin yn in boetetsjinst stim 
jûn wurde oan protest en gewisse. Ek wannear’t him in 
konflikt yn de gemeente foardocht, kin in boetetsjinst helpe 
om gefoelens fan skamte, ferwyt en spyt ûnder wurden te 
bringen. Bygelyks as in besegeling fan it los meitsjen fan 
de bân tusken in gemeente en de predikant, nei in lang en 
yngripend konflikt. Op de wize fan it confiteor belide gemeente 
en foargonger foar God en foar elkoar skuld. Sa wurde fan 
wjerskanten de pine en de skuld beneamd, wêrnei’t elkoar 
ta bidden wurde kin:

Mei de Hear jo behoedzje,
jo sûnden ferjaan
en jo nei it ivige libben liede.
Amen

As lêste is it yn gefal fan skieding fan trouden faaks mooglik 
om mei help fan in boetefiering yn frede útinoar te gean. Dat 
kin yn de mienskip fan de tsjerke, thús of yn tsjerke, wêze. 
Dit tsjinst boek biedt dêr gjin aparte oarder foar oan, mar 
jout in tal (kar)teksten. Wurden en gebeden jouwe stim oan 
fertriet, skuld, ferlies of ferlittenheid, de soarch om de bern, 
miskien fer jouwing en nije takomst. In gebedsfragmint dêrby 
kin wêze:

Us trou hat gjin stân hâlde kinnen.
Wat wy as bestimming sjoen hawwe,
is fertsjustere, 
it fjoer is dwêste.
Wy hawwe inoar net waarmje kinnen,
gjin thús mear jaan kinnen.
Wy freegje no 
foar ússels,
mar ek foar elkoar 
om tichteby ús te bliuwen,
om jo genede oer ús skuld. 

Betsjinning fan de fermoedsoening
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Wy bidde om moed 
dat wy elkoar ek
de skuld ferjaan kinne.





357Taljochting

Taljochting
In bychtspegel
Foarôfgeand oan de oarders fan tsjinst foar in persoanlike 
bycht of mienskiplike boetedwaning biede wy in sa neamde 
bychtspegel oan. Bychtspegels kinne helpe by it sels ûn dersyk 
foar Gods antlit, eventueel as tarieding op de boete dwaning. It 
giet hjir om in searje fragen foar in persoanlike betinking. Se 
kinne útrinne yn in ge bed fan skuld belide nis.
 Fan âlds fungearje de tsien geboaden as bychtspegel. Yn 
de spegel dy’t hjir oanbean wurdt, fine we de Tsien Wurden 
werom. De printe tekst is in foarbyld, de wize fan ûnder wur
den bringen is fariabel en moat wêr’t dat nedich is, oanpast 
wurde.

Persoanlike boetedwaning
Boetedwaning is in mooglike stap yn it pastoraat fan de fer
moedsoening en sil hieltyd foarôf gien wurde troch ien of mear 
pastorale petearen. Essinsjeel is de fermoedsoening mei en de 
boete dwaning oan eventuele slachtoffers fan de sûnde. Under 
de petearen fer wissiget de bychtharker him dêrfan oft de 
boeteling in ade kwaat besef fan syn of har sûnde hat en yn de 
genede fan God leaut.
 Der wurde twa oarders jûn foar de persoanlike boete dwa
ning. De ienfâldige earste oarder slút nau oan op de pastorale 
kontekst fan de boetedwaning. De wiidweidiger twadde oar der 
is in foarm fan it tijgebed, taspitst op per soanlike belidenis en 
tasizzing fan ferjouwing fan sûnde.
 Yn beide oarders begjint de eigentlike skuldbelidenis mei 
algemiene bewurdingen. Dat kin troch de boeteling mei in 
per soanlike skuldbelidenis oanfolle wurde. Ien en oar kin op
skreaun wurde, yn telegramstyl of folút, en eventueel yn oerlis 
mei de bychtharker. De skuldbelidenis einiget mei in bea om 
ferjouwing. Dêr folget de tasizzende frijspraak op, dêr’t de 
bychtharker de boeteling – dy’t op ’e knibbels sit – de hannen 
op ’e holle leit. (As beiden steane, is ek in hân op it skouder 
mooglik.) Yn beide oarders foar persoanlike boete dwaning is 
in biddende foarm fan frij spraak as útgongspunt keazen om 
gjin ûnderskied te meit sjen tusken de bychtharker dy’t tsjerklik 
wurker is of predikant.



Oarder I
Mei de earste oarder wurdt in elemintêre foarm fan per soan
like boetedwaning oanrikt. Dy kin op himsels brûkt wurde en 
dan by foarkar yn tsjerke of de konsistoarjekea mer. As ôf sluting 
fan in bychtpetear oan hûs bewarret dizze foarm mei klam de 
pastorale kontekst fan de betsjin ning fan de fermoed soening. 
Yn alle gefallen kinne it op lizzen fan de hannen, it knibbeljen 
en bygelyks it brânen fan in kears in plak krije.
 By de boetedwaning komt it op it beliden fan sûnde en op 
it beliden fan leauwen yn Gods ferjouwing oan. Dy as pekten 
komme nei foaren yn de gebedsfragminten út Psalm 139: it 
betrou wen yn Gods rêdende oanwêzichheid, en Psalm 51: it 
besef fan eigen falen en de bea om fernijing. De bycht harker en 
de boeteling bidde de psalmwurden no ris in kear yn barspraak, 
dan wer tegearre, yn it besef dat se beide (ommers wy alle
gearre) op Gods genede en trou oanwiisd binne. Nei de be lidenis 
en ferjouwing fan sûnde bidde hja it Gebed fan de Hear. Mei 
tanksizzing en útstjoering yn frede slút de boete fiering. Oer it 
algemien is trochpraten op dat stuit net winsklik.

Oarder II
De twadde oarder foar persoanlike boetedwaning slút by de 
foarm fan in tijgebed of hûstsjinst oan. Yn dizze oarder wurde 
ek alternativen foar de skuldbelidenis en de frij spraak jûn.
 Foar de twadde oarder komt foaral it tsjerkegebou yn ’e be
neaming en dan leafst de liturgyske romte. De peas kekears 
brânt by it ynkommen. In knibbelbank makket it mooglik dat 
de boeteling en bychtharker tegearre knibbelje. Neistinoar sitte 
is in oare mooglikheid. De bychtharker nimt neist of foar de 
boeteling oer syn of har plak yn. Dêr kin men by yn jin omgean 
litte dat eachkontakt by it frijút sprekken fan de boeteling 
yntinsivearjend of behinderjend wurkje kin. Yn alle gefallen sil 
de bychtharker by de fer jouwing en it oplizzen fan de hannen 
foar de bychtling oer stean; de boeteling sels sit op ’e knibbels 
of stiet. Al nei’t gebrûklik is kin de bycht har ker in amtskleed 
of allin nich in pearse stola drage. Nei it oplizzen fan de hannen 
kin de ferjouwing bekrêftige wurde mei it tekenjen fan it krús.
 De eigentlike boetedwaning wurdt foarôf gien troch lê zen 
út en stil oertinken fan de Skrift. De skriftlêzingen dy’t oan jûn 
binne dogge in oprop ta omkear en boete en roppe de langst 
nei suvering en in nij libben troch de Geast wek ker. By in oare 
kar fan skriftlêzing sil rekken holden wurde mei de spesifike 
pastorale situaasje: de lêzing moat út noegjend wêze foar de 

358 Betsjinning fan de fermoedsoening



boeteling om syn of har belidenis fan sûnde út te sprekken yn 
betrouwen op Gods barmher tigens.
 Nei de algemiene belidenis fan sûnde, oanfolle mei in per
soanlike belidenis, kin de bychtharker fragen stelle dy’t de 
kontekst fan de beliden sûnde ûnder wurden bringe. De boete
dwaning hat fermoedsoening fan de dieder mei God op it each, 
mar likegoed fermoedsoening mei eventuele slachtof fers. Wat 
hat de dieder dien om mei it slachtoffer of de slachtoffers yn ’t 
lyk te kommen? Wat hat de dieder noch goed te meitsjen?
 De frijspraak wurdt tasein ûnder hânoplizzen. Eventueel 
teke net de bychtharker de bychtling mei it krús op ’e foarholle 
om de ferjouwing en it nije libben yn Kristus te bekrêftigjen. De 
bychtharker kin fierders de boeteling bemoedigje en him of har 
goerie jaan. De boeteling wurdt yn it sin brocht dat de ferjouwing 
de leauwige ta in nij libben opropt, in libben dêr’t it minsken 
goed yn giet. Tanksizzing en seinebea beslute de boetefiering.

Mienskiplike boetetsjinst
Mei de mienskiplike fiering fan boete en fermoedsoening wurdt 
trochstrings de tarieding op de grutte feesten mar kearre. Op 
Jiskewoansdei oan it begjin fan de fjirtichdage tiid of op in oare 
dei yn de wiken foar Peaske kin sa’n boetefie ring holden wurde 
lykas yn de advintswiken foar ôfgeand oan it krystfeest. De 
aktualiteit kin foar it hâl den fan in mien skiplike boetefiering ek 
oanlieding jaan. Dêr’t de tradysje fan in jûnsgebed bestiet, kin 
men foar in boetetsjinst dêrby oan slute. Sjoch foar de spesifike 
fiering fan Jiskewoansdei de li turgyske gegevens yn tsjinstboek 
– in oanset, diel I, siden 8690.
 De mienskiplike boetetsjinst folget de oarder fan it tijge
bed. It kin in tsjinst fan de hiele gemeente wêze, mar ek in 
fiering yn lytse rûnte. Yn alle gefallen sil de liturgyske romte 
yn tsjerke it plak fan fieren wêze – dêr’t de peaskekears al by 
it ynkommen brânt. Hoe’t de oanwêzigen yn de fier romte sitte 
of steane (foarinoar oer of nêst elkoar ensfh.), moat foarôf oer 
neitocht wurde. Fan belang is dat de mienskiplikheid fan de 
fiering yn de oardering fan de (sit)plakken ta utering brocht 
wurdt. De foargon ger kin ûnder de fiering al nei’t ge brûklik is, 
in amtskleed of allinnich in pearse stola drage.

De oarder bestiet út fjouwer parten: iepening, de hillige Skrift, 
boete en fermoedsoening, tanksizzing en seinebea.
 De iepening ropt op ta en ferwurdet ek it langstme nei fer
jouwing en ophelpen.
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 Foar de suggestjes oangeande lêzingen en ant wurdpsalm 
of liet by de Skrift kinne eigen alternativen nommen wurde. De 
kar dêrfan is derop rjochte om de ge meenteleden op ’en nij yn 
de romte fan it Evangeelje te setten en de frijheid fan de bern 
fan God te ferkundigjen. In koarte meditaasje slút by wat út 
de Skrift lêzen en songen is oan en is op ynkear en besinning 
rjochte. Wichtiger as it fer klearjen is hjir it meditearjen, dat 
kon frontaasje net útslút. 
 De kearn fan de boetefiering ferrint fan it ûndersyk fan it 
gewisse en belidenis fan sûnde nei frijspraak en tank sizzing. 
Foar it ûndersyk fan it gewisse en skuldbelidenis wurde 
fjouwer teksten oanrikt. De earste dêrfan is in li tany, in rige 
oanroppingen dy’t troch de ûnderskate fazen fan boete en 
fermoedsoening hinne rinne. De twadde tekst leit de klam 
op de ritmyske opbou fan in litany; koarte oanroppingen (ak
klamaasjes) folgje op koarte, groepearre belidenissen fan sûnde 
dêr’t it mienskiplik beliden troch yntinsivearre wurdt. By beide 
litanyen kin trouwens in amerij fan stilte oan de mienskiplike 
akklamaasje foarôf gean. De tredde en de fjirde tekst is it gebed 
fan neier kommen foar de earetsjinst op snei nen en feestdagen 
yn werom te kennen (sjoch tsjinstboek – in oanset, diel I, si
den 771777). Dy binne alge mien fan strekking en beheind 
en kinne neigeraden de omstannichhe den en mooglikheden 
oanfolle wurde. Ut de teksten yn tsjinstboek – in oanset, diel I 
siden 9991001 kin ek in koarte skuldbelidenis kea zen wurde. 
Yn alle gefallen sille ynhâld en lingte fan teksten en rituelen op 
de liturgyske tiid en de aktuele situ aasje tasnijd wurde. By de 
oprop ta skuld belidenis wiist de foargonger op de mooglikheid 
om út frije wil mei te dwaan. Dêrnei wurdt de gemeente genôch 
tiid jûn foar it amerij fan selsûndersyk, yn stilte of mei muzyk. 
By de teksten fan de frijspraak foar de mienskiplike boetetsjinst 
is ûnderskied makke tusken in foargonger dy’t predikant is of 
tsjerklik wurker. Yn alle gefallen is de tasizzende, ôf smeek jende 
ferjouwing troch de foargonger foldwaande.
 In bysûndere foarm fan persoanlike belidenis fan sûnde 
ûn der de mienskiplike boetetsjinst bestiet yn de mooglik heid 
om gemeenteleden in eigen sûnde – ‘wat my beswier ret’ – op 
in briefke skriuwe te litten. By de nachtmielstafel stiet dan 
de diaken mei in skaal dêr’t de briefkes yn lein wurde kinne. 
Op it stuit dat de foargonger de ferjouwing taseit, kin de dia
ken de briefkes ferbrâne. Sa wurdt sicht ber makke dat God de 
sûnde dy’t beliden is útwisket. Fanwegen de betsjutting fan it 
ferbrânen wurde allinnich de te beliden sûnden op de briefkes 
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skreaun, net in bea of belidenis – dy meie net fer brând wurde. 
Fierders moat by it tarieden neitocht wurde oer it plak en it 
delsetten fan de fjoerskaal.
 It is goed om yn it ramt fan boetefieringen fertroud te 
reitsjen mei it trochrinnen fan de opienfolgjende fazen fan 
boete en fermoedsoening, lykas de earste litany dy oan jout: 
selsûndersyk, skuldbelidenis, berou, bea om ophelpen en om
kear. By de mienskiplike boetefiering bart it selsûn dersyk yn 
de stilte fan it eigen hert. Fragen en ôfweagin gen wurde dan 
mei opnommen yn it mienskiplik útsprek ken fan de skuldbe
lidenis. Dat kin in belidenis yn alge miene termen wêze (de 
koarte teksten). Underskate kon krete oertrêdingen wurde yn 
de twa litanyen ûnder wurden brocht. Alles wat neamd wurdt, 
hoecht net altyd persoanlik relevant te wêzen. De skuldbeli
dende mienskip is altyd mei behelle yn de skuld fan de hiele 
skepping. It blike lit ten fan berou fynt syn utering yn it op jin 
nimmen fan de ferantwurdlikheid foar it feitlike kwea en it 
betsjûgjen fan spyt. Solidariteit mei de hiele bewenne wrâld is 
yn de bea om ophelpen en omkear ek essinsjeel.
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Tarieding op boete en 
fermoedsoening

In spegel, foar persoanlike besinning

Wêr kin ik fan op oan yn myn libben?
Wêr bin ik bang foar?
Oan wa heart myn hert ta?

Wat betsjut de namme ‘God’ foar my?
Brûk ik dy namme sûnder erch as ik praat? 
Bin ik bang om Him foar oaren oer te beliden?
Bear ik gruttere frommens as der eins wol is?
Brûk ik de namme fan God as middel om  
boppenatuerlike machten nei myn hân te setten? 

Wat jout stjoering oan myn gebed?
Is dat sleur of is dat ferlet?
Sprekt dêr ek tankberens út?
Sels foar oanstriid?
Wêrom bid ik eins?
Foar de ferjouwing fan de sûnden?
Yn need likegoed as yn freugde?

Hoe sjocht myn snein derút?
Wat is de rol fan de tsjerketsjinst en it Miel fan de Hear yn 
myn libben?
Wat sykje ik yn tsjerke?
Hoe tsjinje ik de gemeente dêr’t ik by hear?

Wat is myn wurdearring foar ús heit en mem?
Wa hat ynfloed op de bern?
Wat is myn hâlding foar dy’t boppe my steane oer?
Stean ik foar de eigen ferantwurdlikheid?
Bin ik ree om dy fan oaren oan te nimmen?

Jou ik de oar de romte om te libjen?
Bin ik fuortrûn fan immen yn need en soarch dy’t ferlet fan 
my hie?
Set ik myn sûnens op it spul?
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Bin ik my bewust fan myn ferantwurdlikheid foar myn 
(houliks)relaasje?
Doch ik dêrneffens?
Bliuw ik fan de (houliks)relaasje fan oaren ôf?
Bin ik my derfan bewust dat ik altyd droegen wurd troch God,
likegoed yn myn (houliks)relaasje of as allinnichgeande?

Haw ik respekt foar it guod en besit fan oaren?
Hoe kom ik oan myn jild?
Docht myn besit ek fertuten foar oaren?

Wêr praat ik oer?
Oer de flaters fan oaren?
Oer myn eigen prestaasjes?
Haw ik immen falle litten?
Bin ik gau beret mei in oardiel oer oaren,
mar frijwat stadich om har frij te pleitsjen?
Haw ik de geheimen dy’t my tabetroud wiene, bewarre?
Mien ik wat ik sis
en sis ik, dêr’t dat nedich is, wat ik mien?
Soargje ik derfoar dat yn it libben fan de mienskip
de wierheid it tsjin de leagen opnimt?
Bin ik trou yn de foarbea, 
krekt foar harren mei wa’t ik muoite haw?

Hâld ik der rekken mei 
dat God grinzen stelt dêr’t ik net oerhinne gean moat:
grinzen oan myn jeften, oan myn ynfloed, 
oan myn macht, oan myn libben?
Haw ik my ûntlutsen oan it ûnbegrinze berop 
dat God op myn libben docht?
Bin ik my bewust dat ik troch de doop 
by de Hear Jezus Kristus hear?
Lit ik alle dagen God oer my oardielje
of rjochtfeardigje ik mysels?

Tarieding op boete en fermoedsoening
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Persoanlike boete – Oarder I
Bychtharker en boeteling bidde op de knibbels in pear stikken 
út de Psalmen.
Hja sprekke oer en wer en tegearre in algemiene skuldbelidenis 
út, dy’t de boeteling noch oanfolje kin mei in persoanlike belidenis 
fan sûnde.

bychtharker
o Heare, Jo hawwe my hifke en Jo kenne my.
Jo witte fan myn sitten en oereinkommen.
Fan fierren al fersteane Jo myn gedachten,

boeteling
Jo bemjitte myn gean en myn lizzen,
mei al myn wegen binne Jo bekend
Want der komt my gjin wurd oer de lippen
of Jo, Heare, witte der al lang fan.

bychtharker
Al tink ik dat de tsjusternis myn tekken is,
en al brûk ik de nacht as myn dei,
foar Jo is it tsjuster gjin tsjuster.

boeteling
en de nacht like ljocht as de dei,
it tsjuster like klear as it ljocht.

tegearre
Hifkje my, God, en ken myn hert,
bedjipje my en ken myn gedachten.
Sjoch, oft ik op in weifanferdjer bin 
en bring my op de âlde, de ivige wei. Ps 139

bychtharker
Wês my genedich, o God, trou dat Jo binne,
nim yn Jo grutte erbarming myn sûnde wei.

boeteling
Waskje folslein de skuld fan my ôf,
reinigje my fan myn sûnde.

tegearre
Ik wit skoan dat ik mis west haw,
myn sûnde is noait by my wei.
In hert dat suver is, skep my dat, o God;
in wisse geast, wol dy yn my fernije.
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Ferstjit my net út jo mienskip
en nim jo hillige geast net by my wei. Ps 51

boeteling
Foar de almachtige God beliid ik
en foar syn folk yn himel en op ierde,
dat ik sûndige haw
yn dieden en yn gedachten,
dat ik …

De boeteling kin yn it foar op papier set hawwe wat er/se 
op dit plak sizze wol.

Dêrom freegje ik God,
de Heit, de Soan en de hillige Geast
om my te ferjaan.

De bychtharker komt oerein en kin by de frijspraak de boeteling 
de hannen oplizze.

God, de boarne fan alle barmhertichheid,
dy’t troch de dea en de opstanning fan syn Soan
de wrâld mei Him fermoedsoene hat
en dy’t de hillige Geast útstjoerd hat
ta ferjouwing fan sûnden,
sil jo ferjouwing jaan en frede.

boeteling
 Amen.

tegearre
 Us Heit ...

bychtharker
 Tankje de Heare, want Hy is goed.

boeteling
 Ivich duorret syn geunst. Ps 136

bychtharker
 Gean hinne yn frede.
boeteling
 Amen.

Persoanlike boete – Oarder I
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Persoanlike boete – Oarder II
BEMOEDIGING
bychtharker
 Us help is yn de Namme fan de Heare,

boeteling
 dy’t himel en ierde makke hat.

[bychtharker
De Heare, dy’t genedich is en barmhertich,
sil jo hert ferljochtsje 
en jo in oprjocht besef 
fan jo sûnden jaan.

of

As wy foar ús sûnden útkomme,
is Hy sa trou en rjochtfeardich
dat Er ús de sûnden ferjout
en ús fan alle ûngerjochtichheid reiniget.] 1 Joh 1:9

GEBED 
bychtharker

Jo, dy’t alles wat bestiet leafhawwe
en dy’t ferjouwe
as wy ús ta Jo keare,
jou ús in nij hert, o God,
dat wy ree binne
net allinnich om ta te jaan 
wêr’t wy it mis hawwe 
en wat ús flaters binne,
mar ek om alle war te dwaan 
op de blydskip
om jo genede, dêr’t de ein fan wei is,
en opfleurje, aloan en alwer.

tegearre
 Amen.

  of
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 bychtharker
Ivige en barmhertige God,
dy’t fan neat dat Jo makke hawwe, in ôfgriis hawwe  
en dy’t de sûnden ferjouwe 
fan elkenien dy’t berou sjen lit,
skep yn ús nij hert, reewillich ta boete 
en lit ús fan Jo ferjeffenis ûntfange.
Troch ús Hear Jezus Kristus, jo Soan, 
dy’t mei Jo yn de ienheid fan de hillige Geast
libbet en hearsket yn alle ivichheid.

 tegearre
 Amen.

LEZING út de hillige Skrift
De bychtharker of de boeteling lêst in part foar út de Skrift, 
bygelyks Jesaja 1:16-18; Psalm 51:11-14; Romeinen 3:21-26; Lukas 
15:11-25a (32).

STILTE

BOETE EN FERMOEDSOENING
De bychtharker en de boeteling geane neistinoar sitten.
De boeteling sprekt de algemiene skuldbelidenis út, dy’t hy of 
sy oanfolje kin mei in persoanlike belidenis fan sûnde.

Ik beliid foar de almachtige God
en foar de hiele mienskip fan hilligen
yn de himel en op ierde
dat ik missetten dien haw
en ûntrou wie oan God,
oan myn susters en bruorren
en oan mysels:
… persoanlike belidenis …
Dêrom freegje ik jo
om yn mienskip mei alle hilligen
by de Hear ús God 
foar my bidde te wollen.

of

Foar Jo beliid ik,
almachtige God,
foar jo hiele tsjerke

Persoanlike boete – Oarder II
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en foar jo, suster/broer,
dat ik sûnde dien haw,
yn gedachten, mei wurden en mei dieden,
yn it kwea dat ik dien haw 
en yn it goede dat ik net dien haw.
… persoanlike belidenis …
Dêrom freegje ik jo 
yn mienskip mei alle hilligen
by de Hear ús God
foar my bidde te wollen.

De bychtharker stelt de fragen dy’t hy of sy nedich achtet. Dêrnei 
giet de bychtharker foar de boeteling oer stean en seit him of har 
ûnder hân op lizzen de frijspraak fan de Hear ta.

God, de boarne fan alle barmhertichheid,
dy’t troch de dea en de opstanning fan syn Soan
de wrâld mei Him fermoedsoene hat
en dy’t de hillige Geast útstjoerd hat
ta ferjouwing fan sûnden,
sil jo ferjouwing jaan en frede.

boeteling
 Amen.

of

God, de boarne fan alle barmhertichheid,
ferjout troch syn Soan Jezus Kristus
elkenien dy’t oprjocht berou hat
en yn Him leaut,
troch de tsjinst fan de fermoedsoening,
dy’t Kristus oan de tsjerke tabetroud hat.

Yn de krêft fan God
ferkundigje ik
dat jo ûntslein binne fan jo sûnden
yn de namme fan de Heit en de Soan
en de hillige Geast.

boeteling
  Amen

of

Betsjinning fan de fermoedsoening
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De almachtige en barmhertige God sil jo genedich wêze,
jo sûnden ferjaan
en jo liede ta it ivige libben.

 boeteling
  Amen.

Nei de frijspraak kin de bychtharker de boeteling bemoedigje en 
him of har goerie jaan. De bychtharker bringt de boeteling yn it 
sin dat de boete de leauwige minske ta in nij libben opwekket.

TANKSIZZING EN FUORTSTJOEREN
bychtharker
 Tankje de Heare, want Hy is goed.
boeteling
 Ivich duorret syn geunst. Ps 136

bychtharker
 Gean hinne yn frede.
boeteling
 Amen.

Persoanlike boete – Oarder II



Oarder foar in mienskiplike 
boetetsjinst

iePeninG

De tsjinst begjint yn stilte.

IEPENINGSFERS

Wês hjir oanwêzich,
God fan ’e machten,
Ljocht yn ús fermidden.
Wês ús Heilân,
dat wy wer libje;
wês hjir oanwêzich.

Lietesuggestjes siden 395-401

of

God, kom my te help.
Kom mei hasten, Hear, om my te helpen.

Lietesuggestjes siden 395-401

YNLIEDING

op Jiskewoansdei
Alle jierren fiere wy mei Peaske ús ferlossing
troch de dea en de ferrizenis fan ús Hear Jezus Kristus.
De fjirtichdagetiid is in tiid fan tarieding
op it mystearje fan Peaske,
mei it doel dat ús libben fernijd wurde sil.
Yn dizze tiid wolle wy ynsjen
dat de genede en ferjouwing 
dy’t ús yn it evangeelje ferkundige wurdt,
ús berou opropt.
Dêrom noegje ik jimme út, yn de namme fan Kristus,
om ús ta te rieden op it grutte feest
troch jinsels goed te befreegjen en troch boete te dwaan,
troch bidden en fêstjen
troch dieden fan leafde te dwaan
en troch de wurden fan de Skrift 
te lêzen en te oertinken. 
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Lit ús foar de Hear, ús God,
ús Skepper en Ferlosser,
ús skuld iepentlik útsprekke.

of oars

Susters en bruorren,
wy binne hjir byinoar kommen
om foar de genedige God út te sprekken
wat ús benearet.
God is de barmhertige.
Hy sil ús frijmeitsje,
Hy hat ús al frijsprutsen.
Meie wy ús hjir yn dizze oere 
iepen stelle 
foar syn Wurd dat ús ferjout.

of

Bruorren en susters,
yn dizze oere fan boete en fermoedsoening
wolle wy ússels befreegje
en ús feroatmoedigje 
foar de Heare ús God.
As ien sûndiget,
wy hawwe ien dy’t it foar ús opnimt by de Heit,
Jezus Kristus, de rjochtfeardige.
Dy is it dy’t troch syn offer ús sûnden útwisket
en net allinnich uzes
mar ek dy fan de hiele wrâld. 1 Joh 2:1

BEMOEDIGING

Us help is yn de Namme fan de Heare

dy’t himel en ierde makke hat, Ps 124:8
dy’t trou bliuwt oant yn ivichheid Ps 146:6
en net los lit wat syn hân begûn. Ps 138:8

IEPENINGSLIET
Lietesuggestjes siden 395-401

GEBED
Jo, dy’t alles wat bestiet leafhawwe
en dy’t ferjouwe
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as wy ús ta Jo keare,
jou ús in nij hert, o God,
dat wy ree binne
net allinnich om ta te jaan 
wêr’t wy it mis hawwe 
en wat ús flaters binne,
mar ek om alle war te dwaan 
op de blydskip
om jo genede, dêr’t de ein fan wei is,
en opfleurje, aloan en alwer.
Amen.

of

Ivige en barmhertige God,
dy’t fan neat dat Jo makke hawwe, in ôfgriis hawwe  
en dy’t de sûnden ferjouwe 
fan elkenien dy’t berou sjen lit,
skep yn ús in nij hert, reewillich ta boete
en lit ús fan Jo ferjouwing ûntfange.
Troch ús Hear Jezus Kristus, jo Soan, 
dy’t mei Jo yn de ienheid fan de hillige Geast
libbet en regearret yn alle ivichheid.
Amen.

DE HILLIGE SKRIFT

LEZING út it Alde Testamint
bygelyks Jesaja 1:10-18 of Deuteronomium 5:6-21

ANTWURDSPSALM
bygelyks Psalm 51 (by Jesaja 1) of
Psalm 121 (by Deuteronomium 5)
of in oar liet by de Skrift

Lietesuggestjes siden 395-401

EVANGEELJE
bygelyks Mattéus 5:1-12 (by Jesaja 1) of
Mattéus 22:34-40 (by Deuteronomium 5)

OERTINKING

AMERIJ FAN YNKEAR EN STIL WEZEN 
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BOETE EN FERMOEDSOENING

De foargonger kin sizze dat de leden fan de gemeente út frije wil 
oan de boetefiering meidogge.

UNDERSYK FAN IT GEWISSE EN SKULDBELIDENIS
Op dit plak kin in litany bidden of in liet songen wurde.

Lietesuggestjes siden 395-401
Elkenien stiet of knibbelet

Lit ús ús skuld belide
yn it fertrouwen op de barmhertichheid fan God.

… gebedsstilte … Selsûndersyk

Foar Jo belide wy, almachtige God,
foar Jo hiele tsjerke,
en foar elkoar,
dat wy sûndige hawwe,
yn wat wy tochten, seine en diene,
yn it kwea dat wy dien hawwe
en yn it goede dat wy neilitten hawwe.

Wy hawwe ûntrou west Skuldbelidenis
yn ús grutskens
yn ús skynhilligens
yn ús ûngeduld.
Dat belide wy, Hear.

Wy hawwe ûntrou west
sa’t wy libje, de maklike kant it neist,
yn ús sucht om hieltyd mear,
sa’t wy libje, ta skea fan oaren.
Dat belide wy, Hear.

Wy hawwe ûntrou west
yn ús lulkens om miste kânsen,
yn ús ôfgeunst op oaren,
yn ús ûnearlikens yn it deistich libben.
Dat belide wy, Hear.

Wy hawwe ûntrou west
yn ús neilitten fan it gebed,
yn ús fersomjen om jo mienskip te sykjen,
yn ús neilitten om jo lof te ferkundigjen.
Dat belide wy, Hear.
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Wy bidde om ferjouwing
foar wat wy ferkeard diene, Berou
foar alle ûnrjochtlik oardieljen,
foar leafdeleas tinken oer ús neisten,
foar ús sucht nei eigenbelang.
Nim ús berou oan, Hear.

Wy bidde om ferjouwing om wat wy net dien hawwe,
dat wy blyn wiene foar need en pine fan oaren,
dat wy net noed stiene foar Jo skepping,
dat wy ús net bekroaden om ûnrjocht en wredens.
Nim ús berou oan, Hear.

Meitsje nije minsken fan ús,  Gebed om fernijing
goede God
en lit jo grime fan ús wike,
wês ús goedgeunstich, want jo genede is grut.
Ferlos ús troch it lijen en it krús fan jo Soan ús Hear,
bring ús ta de freugde fan syn ferrizenis.
Meitsje yn ús it wurk fan syn ferlossing dien,
dat wy jo gloarje ferkundigje yn de wrâld.

Wy bidde Jo, genedige God Omkear
skink ferjouwing en frede oan elkenien dy’t Jo trou is,
dat hja suvere wurde fan de sûnden
en Jo tsjinje mei in suver hert.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

of

Lit ús ús skuld belide
yn it fertrouwen op Gods barmhertichheid,

God, Heit yn de himel, I
ûntfermje Jo oer ús. 

God, Soan, Heilân fan de wrâld,
ûntfermje Jo oer ús.

God, Hillige Geast,
ûntfermje Jo oer ús.

Fan iensumens en ferlitten wêzen: II
ferlos ús, Hear!
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Fan twifel dy’t ús yn de besnijing hat:
ferlos ús, Hear!

Fan ûnleauwe en skeel:
ferlos ús, Hear!

Fan de ûnrêst fan ús dagen:
ferlos ús, Hear!

Fan it finzen wêze troch ús sûnde:
ferlos ús, Hear!

Wannear’t wy ûntrou binne en net suver: III
rêd ús, Hear!

Wannear’t wy betize reitsje yn leagen en bedroch:
rêd ús, Hear!

Wannear’t wy lef binne en idel:
rêd ús, Hear!

Foar de bitterheid fan ús hert:
bewarje ús, Hear!

Foar it lamslein wêzen troch fertriet:
bewarje ús, Hear!

Foar de wjerstribbigens en kweade gedachten:
bewarje ús, Heare!

Foar de macht fan de tsjusternis:
bewarje ús, Heare!

Foar wa’t ús yn ferlieding bringe:
bewarje ús, Hear!

Foar it kwea dat de siele fergiftiget:
bewarje ús, Heare!

Foar ûnrêst dy’t it libben benimt:
bewarje ús, Hear!

Foar de dea fan it stadige hert:
bewarje ús, Hear!
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Troch jo Geast en jo wierheid: V
help ús, Hear!

Troch jo macht oan hillige ingels:
help ús, Hear!

Troch de mienskip fan it leauwe:
help ús, Hear!

Troch de leafde fan jo bern:
help ús, Hear!

Troch jo stjerren en ferrizenis:
help ús, Hear!

Troch jo genedich oardiel:
help ús, Hear!

Yn al ús dagen: 
help ús, Hear!

Yn alle ivichheid:
help ús, Hear!

Wy, frjemdlingen yn dizze wrâld, wy bidde Jo: VI
ferhear ús, goede God.

Lied ús op jo wei:
ferhear ús, goede God.

Jou ús tsjûgen fan jo wierheid:
ferhear ús, goede God.

Stjoer ús boaden fan jo frede:
ferhear ús, goede God.

Bewarje jo hilligen:
ferhear ús, goede God.

Meitsje jo bern frij en bring harren byinoar:
ferhear ús, goede God.

Dat jo Ryk komme mei:
ferhear ús, goede God.

378 Betsjinning fan de fermoedsoening



379Oarder foar in mienskiplike boetetsjinst

Laam fan God, dat de sûnden fan de wrâld weinimt: VII
ûntfermje Jo oer ús.

Laam fan God, dat de sûnden fan de wrâld weinimt:
ûntfermje Jo oer ús.

Laam fan God, dat de sûnden fan de wrâld weinimt:
jou ús de frede.

of

Ik beliid foar de almachtige God
en foar de hiele mienskip fan hilligen
yn de himel en op ierde
dat ik missetten dien haw
en ûntrou wie oan God,
oan myn susters en bruorren
en oan mysels:
… gebedsstilte …
Dêrom freegje ik jo
om yn mienskip mei alle hilligen
by de Hear ús God 
foar my bidde te wollen.

of

Foar Jo beliid ik,
almachtige God,
foar jo hiele tsjerke
en foar elkoar,
dat ik sûndige haw,
yn wat ik tocht, sei en die,
yn it kwea dat ik dien haw 
en yn it goede dat ik neilitten haw.
… gebedsstilte …
Dêrom freegje ik jo 
om yn mienskip mei alle hilligen
by de Hear ús God
foar my bidde te wollen.

Nei ûndersyk fan it gewisse en skuldbelidenis bestiet gelegenheid 
foar de gemeenteleden om harren persoanlike belidenis fan 
sûnde op in briefke te skriuwen en dat nei foaren ta te bringen. 



380 Betsjinning fan de fermoedsoening

By de nachtmielstafel steane de foargonger en de diaken mei in 
skaal yn de hannen, dêr’t de briefkes yn lein wurde. 
De diaken set de skaal del en ferbrânt de briefkes wylst de foar-
gonger de frijspraak taseit.

FRIJSPRAAK

As in tsjinner fan it Wurd foargiet
Op dizze belidenis 
en feroatmoediging foar God
ferkundigje ik as tsjinner fan Jezus Kristus jimme
frijskatting, ûntbining 
en ferjouwing fan sûnden
yn de namme fan de Heit, de Soan en de hillige Geast.
Amen.

of
God, de boarne fan barmhertichheid,
hat troch de dea en de ferrizenis fan syn Soan
de wrâld mei Him fermoedsoene. 
Hy hat de hillige Geast útstoart
ta ferjouwing fan sûnden.

As tsjinner fan Jezus Kristus
ferkundigje ik oan elkenien 
dy’t opsjende nei it krús
skuld foar God beliden hat,
de ferjouwing fan de sûnden.
Amen.

of as in tsjerklik wurker foargiet

God, de boarne fan bermhertichheid,
hat troch de dea en de ferrizenis fan syn Soan,
de wrâld mei Him fermoedsoene.
Hy hat de hillige Geast útstoart
ta ferjouwing fan sûnden.

Oan allegear dy’t sa berou hawwe
ferkundigje ik
dat de ferjouwing fan de sûnden bard is
yn de namme fan de Heit en de Soan
en de hillige Geast.
Amen.
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TANKSIZZING EN SEINEBEA

TANKSIZZING
Psalm 103 of in oar liet om te tankjen

Lietesuggestjes siden 395-401

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.
Hy jout dy mear as sêd fan it goede,
dat dyn jonkheid komt werom as by in earn. Ps 103:1-5

SEINEBEA

Mei de almachtige en barmhertige Hear, 
Heit, Soan en hillige Geast.
ús seinigje en behoedzje.
Amen.

of

Mei de Hear ús syn frede jaan
en it ivige libben.
Amen.
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Formulier fan de ban of de útsluting
út de gemeente fan Kristus

Earste ôfkundiging
Beminden yn de Heare Jezus Kristus, wy diele jimme mei dat 
in lid fan dizze gemeente neffens it oardiel fan de tsjerkeried 
skul dich is oan in ûnkristlike belidenis en libbenswannel. Yn 
petearen fan tsjerkeriedswegen en yn de pastorale soarch is 
er/hja hieltyd wer fermoanne en sels tydlik útsletten om oan it 
Hillich Nacht miel mei oan te gean. Nettsjinsteande dat bliuwt 
er/hja yn it kwea sûnder ek mar in teken fan berou en bekea
ring te jaan. Dêrom roppe wy jimme op om ús fermoanjen mei 
gebeden te stypjen, dat ús broer/suster troch de genede fan God 
dochs noch ta ynkear, boet feardichheid en feroaring komt.

Twadde ôfkundiging
Beminden yn de Heare Jezus Kristus, in skoftke lyn moasten 
wy jimme meidiele dat N, lid fan dizze gemeente, op oanstjit 
jaande wize skuldich wie oan in ûnkristlike belidenis en 
libbenswannel. Wy hawwe doe jim foarbea frege. Wy hawwe no 
de drôve taak om jimme derfan op ’e hichte te bringen dat hy/
hja steech yn syn/har ûnboetfear dich heid trochgiet. Wy meitsje 
jimme syn / har namme bekend, mei it doel dat jimme him/har 
no ek persoanlik, sa folle as yn jim fermo gen leit, oansprekke 
en fermoanje en jimme jim gebed foar him/har nammer ste 
hertstochtliker fuort sette kinne. Wy dogge dat yn de hope dat de 
genede fan de Heare dizze broer/suster dochs noch, mei troch 
de gebeden en fermoan ningen fan gâns minsken, ta oprjocht 
berou en wiere bekea ring bringt.

Tredde ôfkundiging
Beminden yn de Heare Jezus Kristus, jimme witte dat wy jim 
yn ûnderskate stappen foarholden hawwe hokker grutte sûn
de ús mei lid N dien hat en watfoar swiere argewaasje er/hja 
jûn hat. Wy hopen dêrmei te berikken dat er/hja, troch jim 
kristlike fermoan ningen en gebeden him/har ta God bekeare 
soe en út ’e strûpe fan de duvel, dy’t him/har finzen hâldt om 
syn wil te dwaan, los reitsje soe en dat er/hja wekker wurde 
soe om de wil fan de Heare te dwaan. Mar wy kinne ta ús grutte 
drôvens net foar jim ferbur gen hâlde dat oant no ta gjinien 
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by ús kommen is dy’t ek mar wàt witte litten hat dat er/hja 
troch alle fermoanningen (likegoed apart as yn it bywêzen fan 
tsjûgen en yn oanwêzichheid fan mear min sken) ta hokker be
rou oer syn/har sûnde kommen is of ek mar wàt te ken fan 
wiere boetfeardichheid sjen litten hat. Syn/har oer trê ding, dy’t 
op himsels al net lyts is, makket er/hja troch syn/ har steech 
trochgean alle dagen noch grutter.
 De foarige kears hawwe wy jimme oankundige dat wy – as 
er/hja him/har net bekearde, nei’t de tsjerke sa lang geduld 
mei him/har hân hat – twongen wêze soene om, fanwegen noch 
mear fer triet om him/har, it uterste genêsmiddel ta te passen. 
Dêrom bin ne wy, dy’t hjir oanwêzich binne, no needsake om 
oer te gean ta syn/har útsluting. Wy dogge dat nei it befel en 
de opdracht fan Gods hillich Wurd en neffens de oarder fan de 
tsjerke, dat er/hja him/har dêrtroch (as dat mooglik is) skamje 
sil oer syn/har sûnde en ek mei it doel dat dit troch bedjer 
oantaaste en oant no ta ûnge nêslik sike lid net it hiele lichem 
fan de gemeente yn gefaar bringe sil en de Namme fan God net 
lastere wurde sil.
 Dêrom ferklearje wy, tsjinners en opsjenners fan Gods ge
meente hjir byinoar kommen, yn namme fan en mei folmacht fan 
ús Heare Jezus Kristus foar jimme allegearre dat N fanwegen de 
neamde reden him-/harsels bûtensletten hat en dêrom salang’t 
er/hja stiifsettich en ûnboetfeardich bliuwt yn syn/har sûnde, 
út sletten wurdt fan de gemeente fan de Heare en frjemd is oan 
de mienskip fan Kristus, fan de hillige sakraminten en alle 
geastlike seinigingen en woldieden fan God, dy’t Hy oan Syn 
gemeente ta seit en bewiist. Jimme moatte him/har dêrom as 
de heiden en de tolgarder beskôgje, neffens it befel fan Kristus, 
dy’t seit dat yn de himel bûn wêze sil alles wat Syn tsjinners op 
de ierde bine [Mt 18:17,18].
 Fierders fermoanje wy jimme, beminde kristenen, om net 
freonskiplik mei him/har om te gean, faaks sil er/hja him/har 
dêr troch skamje. Lit ús him/har lykwols net foar in fijân hâlde, 
mar him/har út en troch as in broer/suster warskôgje [2 Tes 
3:14,15]. Lit in elk him/har ûnderwilens oan dit en oare foar
bylden spegelje om de Heare te freezjen en goed op him-/harsels 
acht te slaan. Ommers wa’t mient dat er stiet, lit dy him te 
wacht nimme dat er net falt [1 Kor 10:12], mar elkenien sil wiere 
mienskip mei de Heit en Syn Soan Kristus hawwe, lykas mei 
alle leauwige kriste nen, dêryn oan ’e ein ta hoekhâlde en sa de 
ivige sillich heid krije.
 Jimme hawwe sjoen, beminde bruorren en susters, hoe’t 
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ús broer/suster, dy’t fan de gemeente útsletten is, fallen en 
alweroan djipper sonken is. Oan him/har kinne wy sjen hoe 
listich de satan is om minsken ta ferdjer te bringen en fan 
alle heil sume middels ta de sillichheid ôf te hâlden. Hoedzje 
jim dêr om foar ek mar it lytste begjin fan it kwea en lit ús 
dan, wylst wy, neffens de fer moannin gen fan de apostel, alle 
lêst en de sûnde dy’t ús licht be singelet, ôfdwaan, en lit ús 
mei krigelheid de rinbaan dy’t foar ús leit rinne, sjende op 
de opperste Liedsman en Foltôger fan it leauwe, Jezus [Hebr 
12:1,2]. Wês nochteren, weitsje en bid, dat jimme net yn 
fersiking komme [1 Petr 5:8; Luk 22:46]. Och, dat jimme hjoed 
nei de stim fan de Heare harken! Ferhurdzje jimme hert net 
[Ps 95:7,8]; mar wurkje jim sillichheid mei freze en be ving [Fil 
2:12]. Lit elkenien berou fan syn sûnden hawwe, dat ús God 
ús net op ’e nij fernederet en wy fertriet oer ien fan jimme 
hawwe moatte soene. Libje jimme lykwols ienriedich yn gods
frucht, dat jimme de kroane en de blydskip yn de Heare wêze 
sille [Fil 4:1; 1 Tes s 2:19].

Mar, omdat it God is dy’t yn ús wurket, beide it wollen en it 
wur kjen nei Syn wolbehagen [Fil 2:13], lit ús Syn hillige Namme 
– mei belidenis fan ús sûnden – sà oanroppe:

O rjochtfeardige God, barmhertige Heit, wy kleie ússels 
oan fan wegen ús sûnden foar Jo hege majesteit. Wy belide 
dat wy it fertriet en de smert dy’t oer ús kommen binne 
troch it út sluten fan ús âldgemeentelid, terjochte fertsjinne 
hawwe. Ja, wy fertsjinje allegearre om troch Jo bûtenslet ten 
en útband te wur den fanwegen ús grutte oertrêdings, as Jo 
se ús oanrek kenje soene.
Mar, o Heare, wês ús genedich om Kristus’ wil; ferjou ús ús 
sûnden, want wy hawwe der oprjocht berou oer. Be wurkje 
dêr yn ús herten wat langer wat mear drôvens oer, dat wy – 
dy’t de oardielen freezje dy’t Jo oer de ûnboetfeardigen gean 
litte – ús bêst dogge om Jo te haagjen. Jou dat wy ús hoed zje 
foar alle besmetting fan ’e wrâld en fan dejingen dy’t fan de 
mien skip fan de tsjerke bûtensletten binne, dat wy gjin diel 
oan har sûn den krije en dat dy’t no bûtensletten is berou oer 
syn/har sûn den kriget. En omdat Jo gjin behagen yn de dea 
fan de goddeleaze hawwe, mar dêryn dat de goddeleaze him 
bekeart fan syn wei en libbet [Ez 33:11], en de skurte fan 
Jo tsjerke altyd iepen stiet foar dy’t weromkomme, lit dêrom 
yn ús in langst op lôgje om de man/frou dy’t bûtensletten 
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is, mei goede kristlike fermoanningen en foar bylden wer 
teplak te bringen, lykas elkenien dy’t troch ûn leauwe of 
domdrystens fan it goede paad ôfwykt.
Jou Jo seine oer dizze fermoanning, dat wy dêr in reden 
troch fine meie om wer bliid te wêzen oer harren oer wa’t 
wy no fer triet hawwe moatte en dat op dy wize Jo hillige 
Namme priizge wurdt, troch ús Heare Jezus Kristus, dy’t ús 
sà bidden learde:
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.
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Formulier fan de weropnimming
fan bûtenslettenen yn de gemeente

fan Kristus
Beminden yn de Heare, jimme witte dat ús gemeentelid N in 
skoftke lyn út de gemeente fan Kristus bûtensletten is. No 
kinne wy jimme iepentlik bekendmeitsje hoe’t er/hja troch 
dat genês middel, likegoed as troch jim goede fermoanningen 
en jim Krist like gebeden, sa fier kommen is dat er/har oer 
har sûnden skam met en fan ús freget om him/har wer yn de 
mienskip fan de tsjerke op  te nimmen. Omdat wy fanwegen 
it ge bod fan God fer plichte binne om sokke minsken mei 
blydskip te ûntfangen en it nedich is dat soks yn goede oarder 
bart, litte wy jimme hjirby witte dat wy by de bûtenslettene 
dy’t wy niis neamden, troch Gods ge nede de kommende 
kears dat it Nacht miel fan de Heare wer betsjinne wurdt, 
de bân fan de út sluting wer losmeitsje sille, of it moast al 
wêze dat immen fan jimme wat wettichs hie wêrom’t dat net 
barre meie soe en ús dat op ’e tiid witte lit. Un derwilens moat 
elkenien de Heare tankje foar de woldied dy’t er dizze earme 
sûn der bewiisd hat. Lit ús Him ek bidde dat Er Syn wurk 
oan him/har foar syn/har sillichheid ta in goed ein bringe 
wol. Amen.

As der gjin behinderingen binne, sil de tsjinner fan it Wurd dêr-
nei mei it each op de weropnimming fan de bûtensletten sûn der 
sà fier dergean:
Beminde kristenen, wy hawwe jimme koartlyn de bekearing fan 
ús meilidmaat N bekend makke, dat er/hja mei jimme mei
witten op ’e nij yn de gemeente fan Kristus opnommen wurde 
soe. Om dat nimmen wat ynbrocht hat wêrom’t de niis neamde 
weropnim ming net trochgean meie koe, wolle wy dêr hjir en no 
ta oergean.
 De Heare Kristus, dy’t it fonnis fan Syn tsjerke yn it bû
ten slu ten fan ûnboetfeardige sûnders op ierde befêstige hat, 
ferklearret daalk dat alles wat Syn tsjinners op de ierde 
ûntbine soene, yn de himel ûntbûn wêze soe [Mt 18:18]. Dêrmei 
jout Er te kennen dat as immen fan Syn tsjerke bûtensletten 
is, him dan alle hope op de sillichheid net ôfnommen is, 
mar dat er út de bannen fan de fer oardieling wer losmakke 
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wurde kin. Dêrom, omdat God yn Syn Wurd ferklearret gjin 
behagen yn ’e dea fan ’e god deleaze te hawwen, mar dêryn 
dat de goddeleaze him fan syn wei bekeart en libbet [Ez 
33:11], sa ho pet de tsjerke ek noch altyd op de bekea ring 
fan de ôfdwaalde sûn der en hâldt se de skurte iepen om de 
bekearde op ’e nij te ûntfan gen. Dêrom hat de hillige Paulus 
hjit ten om de Korintiër (fan wa’t er sein hie dat er fan de 
tsjerke los makke hearde te wurden) mar leaver te ferjaan en 
him te fer treastgjen, nei’t er, troch de measten bestraft, ta 
berou kommen wie; oars soe sa’nien yn it al te swiere leed 
faaks ferdrinke [2 Kor 2:5-7]. 
 Twad leart Kristus yn dy útspraak dat it fonnis fan de ûnt
bining, dat neffens Gods Wurd oer sa’n bekearde sûnder út
sprut sen wurdt, troch de Heare foar jildich en bliu wend holden 
wurdt. Dêrom hoecht immen dy’t him bekeart, der net oan te 
twi veljen oft er wol troch God yn genede oan nommen is, lykas 
Kristus op in oar plak seit: ‘Wa’t jimme de sûnden ferjouwe, dy 
binne se ferjûn’ (Johannes 20:23).

Om no ta de foarnommen hanneling te kommen, freegje ik jo, N: 
Sprekke jo foar God en Syn gemeente hjir mei hert en siel út dat 
jo oprjocht berou hawwe fan de sûnde en ûn boet feardichheid, 
dêr’t jo terjochte om fan de gemeente útsletten west hawwe?
Leauwe jo oprjocht dat de Heare jo jo sûnden om Kristus’ wil 
fer jûn hat en ferjout?
Wolle jo dêrom wer yn de gemeente fan Kristus hjir opnom
men wurde en ûnthjitte jo om jo fan hjoed ôf yn alle godfruch
tichheid te hâlden en te dragen, neffens it gebod fan de Heare?
Antwurd:
Ja.

Dan giet de tsjinner sà fierder:
Wy dan, hjir byinoar yn namme fan en mei folmacht fan de 
Heare Kristus, ferklearje dat jo, N, losmakke binne fan de 
bannen fan de útsluting. Wy ûntfange jo op ’e nij yn de ge
meen te fan de Heare en ferkundigje jo dat jo steane yn de mien
skip fan Kristus, fan de hil lige sakraminten en fan alle geastlike 
seinigingen en woldieden fan God, dy’t Hy oan Syn gemeente 
ûnthjit en bewiist.
De ivige God wol jo dêryn oan de ein ta behâlde troch Syn ien
nichstberne Soan Jezus Kristus. Amen.

Wês der dan djip fan bewissige, myn beminde broer/suster, dat 
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de Heare jo yn genede oannommen hat. Wês krekt en sekuer 
om tenei op te passen foar de listen fan de satan en it kwea fan 
de wrâld, dat jo net op ’e nij yn de sûnde ferfalle. Haw Kristus 
tige leaf, want jo binne in soad sûnden ferjûn.
 En jimme, beminde kristenen, ûntfang jim broer/suster 
mei alle leafde dy’t yn jim is; wês bliid dat er dea wie en wer 
libben wur den is, ferlern wie en werom fûn is [Luk 15:32]; wês 
bliid mei Gods ingels om dizze sûnder dy’t him/har be keart 
[Lukas 15:10]. Hâld him/har net langer foar in frjemde, mar 
foar in mei boarger fan de hilligen en húsgenoat fan God [Ef 
2:19].

En omdat wy út ússels neat gjin goeds hawwe kinne, lit ús de 
al machtige Heare loovje en tankje en Him om Syn genede oan
roppe:

Barmhertige God en Heit, wy tankje Jo troch Jezus Kristus 
dat Jo ús meibroer/-suster bekearing ta it libben jûn haw
we en ús reden jouwe om bliid te wêzen oer syn/har wer
omkommen.
Wy bidde Jo, bewiis him/har Jo genede, om yn it gemoed wat 
langer wat mear wis te wêzen fan de ferjouwing fan syn/har 
sûnden en dêr in net út te sprekken blydskip en begearen 
út te heljen om Jo te tsjinjen. En sa’t er/hja foarhinne in 
soad min sken troch syn/har sûnde argewaasje jûn hat, wol 
it him/har dan no jaan dat er/hja in soad minsken troch 
syn/har bekea ring stich tet. Jou it him/har om oan ’e ein ta 
fol te hâlden Jo wegen te gean. Lit ús út dit foarbyld leare 
dat der by Jo ge nede is, dat Jo freze wurde. Jou dat wy 
him/har sjogge as ús broer/sus ter en meierfgenamt fan it 
ivige libben en dat wy Jo meiinoar alle dagen fan ús libben 
mei bernlike earbied en yn hearrichheid tsjinje meie, troch 
ús Heare Jezus Kristus, yn waans Namme wy ús ge bed 
beslute: 
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;
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want Jowes is it Keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid. Amen.
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[Kar]teksten
Wurden en gebeden as de wegen útinoar geane

GEBED
útsprutsen troch de partners

Oan Jo, Hear fan ús libben,
erkenne wy ús ûnmacht en ús mislearjen.
Foar Jo bringe wy ûnder wurden
ús fertriet en ús teloarstelling
yn ússels, yn elkoar.
Us lulkens en ús machtleazens
wolle wy net foar Jo stil hâlde.
Want wy lieten elkoar allinnich,
wy binne ta iensumens ferfallen.
Us trou hat gjin stân hâlde kinnen.
Wat wy as bestimming sjoen hawwe,
is fertsjustere,
it fjoer is dôve.
Wy hawwe inoar net mear waarm meitsje kinnen,
gjin thús mear biede kinnen.
Wy freegje no
foar ússels, mar ek foar elkoar
om tichteby ús te bliuwen,
om jo genede oer ús skuld.
Wy bidde om de moed,
dat wy elkoar 
de skuld ferjaan kinne.
Amen.

of

Leave God,
út ús ûnmacht wei roppe wy ta Jo:
wy hawwe elkoar net fêsthâlde kinnen,
it hûs dat wy boud hiene, leit yn pún,
ús tasizzingen hawwe wy net wiermeitsje kinnen,
ús ferwachtingen hawwe wy oerjûn,
it weromtinken oan it goede begjin hat ús net holpen.

Wy tankje Jo foar alle goede dagen dy’t wy hân hawwe:
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de hoop dêr’t wy mei begûn binne,
de leafde dêr’t wy it libben mei oandoarsten,
it leauwe dat yn ús brânde.

Wy tankje Jo foar de waarmte fan leafde en freonskip
dy’t ús barre mocht,
[foar de bern dy’t ús libben riker makke hawwe.]

Wy bidde om ferjouwing foar ús tekoarten,
foar de wurden dy’t wûnen slein hawwe,
foar de bittere ferwiten,
foar de pine dy’t wy ússels en oaren oandien hawwe.

Wy bidde om krêft foar ús allegearre
om fêst te hâlden en om los te litten,
om earbied foar elkoar,
[dat de bern burgen wêze meie
dat harren ferwachting yn it libben oerein bliuwt,
dat se fiersichten en fisioenen hâlde,]
dat wy beiden yn de rûnte fan famylje en freonen 
ús plak hâlde.

Wy litte Jo net gean, of earst moatte Jo ús seinige hawwe,
[seinigje dan ús bern,]
seinigje elk syn paad,
seinigje de twa wenten dy’t der no komme,
seinigje ús by it op ’e nij ynfoljen
fan leafde, freonskip, trou en frede.

FOARBEA

Yn jo beskerming, God,
betrouwe wy inoar
en jo seine freegje wy oer inoar.
Wy geane elk apart
ús eigen wei:
lit ús each dêrby op Jo rjochte bliuwe.
Wy bidde foar elkoar
dat der minsken wêze en bliuwe sille
dy’t ús dielgenoat meitsje fan har leafde,
dy’t ús ûnwissigens kenne wolle,
dy’t weet hawwe fan ús pine.
Meitsje dat de tiid dy’t wy no ôfslute,
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net allinnich mar in leech ferline bliuwt,
mar ús ek ryp makke hat
foar in fruchtbere takomst.
Wy geane troch mei te bidden
foar oanhâldende soarch en 
omtinken 
foar de bern.
Meitsje, dat se fertrouwen
yn ús hâlde,
dat wy net beskamje sille.
Net ta harren skea
sille wy libje,
net oan harren takomst foarby.
Gun ús genôch fertrouwen 
yn elkoar
om foar harren 
heit en mem te bliuwen
[heit en mem, 
dy’t harren it libben joegen] 
mei freugde 
dy’t net ferlern gean mei.

Foar ús
èn foar allegear 
dy’t har wegen apart
fierder geane,
bidde wy
dat minsken elkoar nimme sa’t se binne
om ûnfermindere fertrouwen,
om earlikheid 
en goede wurden.
Bliuw 
foar harren en ús
boppe alles in beaken
mei jo eigen wurd.

SEINE
by it út elkoar gean

Seinigje ús, God,
dy’t de steppe bloeie litte
dy’t de ballingen thúskomme litte,
dy’t de deaden nij libben jouwe.
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Seinigje ús, God,
kom oerein yn ús tinken en dwaan,
dat wy minsken fan moed,
froulju fan krêft,
manlju fan leafde,
wêze meie,
reisgenoaten fan jo en elkoar,
hjoed, moarn en alle dagen.
Amen.
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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
TB II Tsjinstboek – in oanset, diel II Libben – Seine – 
 Mienskip
Tt Tuskentiden
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
iepeningsfers Wês hjir oanwêzich Tb I, side 585

Rêd my, o God Tb I, side 957

iepeningsliet Jo dy’t my ferromming jûn ha Tb I, Psalm 4, antifoan I
Hoedzje my, God Tb I, Psalm 16, antifoan I
By Jo, Heare, haw ik taflecht socht Tb I, Psalm 31, antifoan I
Lit jo antlit oer jo tsjinner ljochtsje Tb I, Psalm 31, antifoan II
Wol jo grime my besparje, Hear LfdT Ps 38
Lear ús sa te libjen, te libjen dei oan dei Tb I, Psalm 90, antifoan II
Under syn wjokken fynsto beskûl Tb I, Psalm 91, antifoan I
Hear, wol nei myn bidden hearre LfdT Ps 102
Hear, lit myn bidden komme foar jo troan LfdT Ps 119 fers 43 en 44
Barmhertich is de Heare Tt 44
O Hear, neat giet oan Jo foarby LfdT Ps 139
Bidlers dat wy binne LfdT Gs 175
Ivich Rjochter, Jo dy’t binne LfdT Gs 280
Wol frede, frede skinke LfdT Gs 285

antwurdpsalm of 
liet by de Skrift

Hear myn God, wol my bewarje LfdT Ps 25
Erbarming, Hear, erbarming, hear my oan LfdT Ps 51
In hert dat suver is, skep my dat, o Hear Tb I, Psalm 51, antifoan I
Myn offer, o God, is in brutsen geast Tb I, Psalm 51, antifoan II
Mei hert en siel hingje ik oan Jo Tb I, Psalm 63, antifoan II
Wannear’t hy My oanropt, jou ik him antwurd Tb I, Psalm 91, antifoan II
Barmhertige Hear, genedige God Tt 39 (Psalm 103)
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121
Myn help sil komme fan God de Heare Tb I, Psalm 121, antifoan I
De Heare is it dy’t dy hoedet Tb I, Psalm 121, antifoan II
De Heare bliuwt trou yn ivichheid Tb I, Psalm 146, antifoan II
Ut djippe ûngrûn riist myn bea LfdT Gs 19
O Hear, wêrom dy fragen? LfdT Gs 83
Ik wol myn siele treaste LfdT Gs 174
Hear, ik bin sa skurf en skuldich LfdT Gs 468
Hear. Mar ik kin net hearre Tt 28
Doch no de nije minske oan Tt 84

ûndersyk fan it 
gewisse

Wa komt it foarrjocht ta, o Hear LfdT Ps 15
Hoe lokkich hy, waans skulden weidien binne LfdT Ps 32
Ut djipten rop ik, Heare LfdT Ps 130
Ut ’e djipte wei rop ik, Heare Tb I, Psalm 130, antifoan I
Bin Jo myn God LfdT Gs 40
O wrâld, dyn heil, o wûnder LfdT Gs 193
O God, dy’t alle minsken LfdT Gs 419

liet ta beslút No set myn liet Jo namme heech LfdT Ps 30
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
iepeningsfers Wês hjir oanwêzich Tb I, side 585

Rêd my, o God Tb I, side 957

iepeningsliet Jo dy’t my ferromming jûn ha Tb I, Psalm 4, antifoan I
Hoedzje my, God Tb I, Psalm 16, antifoan I
By Jo, Heare, haw ik taflecht socht Tb I, Psalm 31, antifoan I
Lit jo antlit oer jo tsjinner ljochtsje Tb I, Psalm 31, antifoan II
Wol jo grime my besparje, Hear LfdT Ps 38
Lear ús sa te libjen, te libjen dei oan dei Tb I, Psalm 90, antifoan II
Under syn wjokken fynsto beskûl Tb I, Psalm 91, antifoan I
Hear, wol nei myn bidden hearre LfdT Ps 102
Hear, lit myn bidden komme foar jo troan LfdT Ps 119 fers 43 en 44
Barmhertich is de Heare Tt 44
O Hear, neat giet oan Jo foarby LfdT Ps 139
Bidlers dat wy binne LfdT Gs 175
Ivich Rjochter, Jo dy’t binne LfdT Gs 280
Wol frede, frede skinke LfdT Gs 285

antwurdpsalm of 
liet by de Skrift

Hear myn God, wol my bewarje LfdT Ps 25
Erbarming, Hear, erbarming, hear my oan LfdT Ps 51
In hert dat suver is, skep my dat, o Hear Tb I, Psalm 51, antifoan I
Myn offer, o God, is in brutsen geast Tb I, Psalm 51, antifoan II
Mei hert en siel hingje ik oan Jo Tb I, Psalm 63, antifoan II
Wannear’t hy My oanropt, jou ik him antwurd Tb I, Psalm 91, antifoan II
Barmhertige Hear, genedige God Tt 39 (Psalm 103)
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121
Myn help sil komme fan God de Heare Tb I, Psalm 121, antifoan I
De Heare is it dy’t dy hoedet Tb I, Psalm 121, antifoan II
De Heare bliuwt trou yn ivichheid Tb I, Psalm 146, antifoan II
Ut djippe ûngrûn riist myn bea LfdT Gs 19
O Hear, wêrom dy fragen? LfdT Gs 83
Ik wol myn siele treaste LfdT Gs 174
Hear, ik bin sa skurf en skuldich LfdT Gs 468
Hear. Mar ik kin net hearre Tt 28
Doch no de nije minske oan Tt 84

ûndersyk fan it 
gewisse

Wa komt it foarrjocht ta, o Hear LfdT Ps 15
Hoe lokkich hy, waans skulden weidien binne LfdT Ps 32
Ut djipten rop ik, Heare LfdT Ps 130
Ut ’e djipte wei rop ik, Heare Tb I, Psalm 130, antifoan I
Bin Jo myn God LfdT Gs 40
O wrâld, dyn heil, o wûnder LfdT Gs 193
O God, dy’t alle minsken LfdT Gs 419

liet ta beslút No set myn liet Jo namme heech LfdT Ps 30
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
Lit alles yn my sjonge foar de Heare LfdT Ps 103
God haw ik leaf, Hy wekket or myn wei LfdT Ps 116
Ik haw de Heare tige leaf Tb I, Psalm 116, antifoan I
Ienfâldigen jout Er beskerming Tb I, Psalm 116, antifoan II
Oan it krús ferhege LfdT Gs 184 yn fjirtichdagetiid
No bringe wy de Heare LfdT Gs 408
Dit is de dei dy’t de Heare ús makke en jûn hat Tt 170
God, ta gerjochtichheid Tt 212
Hear Jezus, tink oan my Tb II, s. 400 (ZG III, 50)
Nei wêr’t de frede wennet binn’ wy ûnderweis Tb II, s. 401 (ZG IV, 58a)
Hoe’t ik ek bin Tb II, s. 402 (ZG VIII, 35)
Hear, ûntfermje Jo Tb I, liturgyske sangen 81
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
Lit alles yn my sjonge foar de Heare LfdT Ps 103
God haw ik leaf, Hy wekket or myn wei LfdT Ps 116
Ik haw de Heare tige leaf Tb I, Psalm 116, antifoan I
Ienfâldigen jout Er beskerming Tb I, Psalm 116, antifoan II
Oan it krús ferhege LfdT Gs 184 yn fjirtichdagetiid
No bringe wy de Heare LfdT Gs 408
Dit is de dei dy’t de Heare ús makke en jûn hat Tt 170
God, ta gerjochtichheid Tt 212
Hear Jezus, tink oan my Tb II, s. 400 (ZG III, 50)
Nei wêr’t de frede wennet binn’ wy ûnderweis Tb II, s. 401 (ZG IV, 58a)
Hoe’t ik ek bin Tb II, s. 402 (ZG VIII, 35)
Hear, ûntfermje Jo Tb I, liturgyske sangen 81



Hear Jezus tink oan my

2 Hear Jezus, tink oan my,
 en hâld oer my de wacht.
 Bliuw by de oerstek tichteby,
 op wei troch dize_en nacht.  

3 Hear Jezus, tink oan my
 wannear’t de stoarm opstekt,
 de wylde wyn, it deadlik tij,
 al ús hâldfêst tebrekt.

4 Hear Jezus, tink oan my,
 dat ik, nei dizze floed,
 jo ivich ljocht sjoch, en Jo my 
 in haven binn’ foargoed.

tekst  Jan Wit ‘Heer Jezus, denk aan mij’
oersetting  Cor Waringa
meldij  Willem Vogel

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ III, 50
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Nei wêr’t de frede wennet

2 De folle breedte fan de ierde is it lân
 dêr’t Hy syn goedens struit mei keninklike hân.
 Soarchsum sil Hy ús hoedzje
 en rûnom dijt oerfloedich
 syn risping. Dy draacht ús de frede oan. 

3 Us libben wennet yn ’e woldied fan syn wurd.
 It waakst en bloeit wêr’t Hy syn sinne skine lit.
 Syn trou bliuwt ûnferbrutsen,
 is sterker as it tsjuster
 en God stiet ús mei hiel syn hert te wurd.

4 Wy meie rêste yn ’e goedens fan de Hear.
 Dan komt in ein oan alle muoiten fan alear.
 Langer net mear ûntrêden,
 sill’ wy, troch God fersêde,
 genietsje syn genede mear en mear.

tekst  Sytze de Vries ‘Wij reizen rusteloos’
oersetting  Cor Waringa
meldij  Willem Vogel

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ IV, 58
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Hoe’t ik ek bin

2 Hoe’t ik ek bin 
 ferlitten, ferdwaald,
 dochs draacht my in ingel.

3 Hoe’t ik ek bin
 ferwurden ta neat
 dochs sjocht my dy Iene.

tekst  Hein Stufkens ‘Hoe ik ook ben’
oersetting  Lyske Boersma
meldij  Fokke de Vries

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ VIII, 35
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