
Ynlieding Seinigingen
Wurdgebrûk
Yn de Nederlânske taal komme útdrukkings en siswizen 
foar, dy’t jin yn it sin bringe wat minsken as in seine belibbe 
hawwe: ‘een gezegende (= hoge) leeftijd, een vrouw in geze
gende om standigheden (= zwanger)’. Yn it Frysk winskje we 
elkoar by de jierwiksel lok en seine ta. Wy jouwe elkoar de 
romte troch te sizzen: myn seine hast, en as wat mar net 
slagje wol, sizze we: dêr rêst gjin seine op. Elkoar lokwinskje, 
by gelyks op in jierdei of by in berte, is in foarm fan seinigjen. 
Begroeting en ôfskied binne fan oarsprong seinewinsken. Yn 
formulearrings lykas God bless you, grüß Gott, adieu, adios, 
sjaloom en goodbye – de gearlûking fan God be with you – is 
dat noch goed te hearren. 

It wurd seine kin yn ferskate betsjuttingen brûkt wurde. Yn 
it foarste plak kin it wat wol neamd wurdt in taalhanneling 
oan jaan: by de wurden dy’t dêrby útsprutsen wurde hearre yn 
’e regel ek bepaalde gebearten. Wurd en hanneling foarmje in 
twaien heid. Men kin tinke oan it seinigjen fan de gemeente 
oan de ein fan in tsjerketsjinst, dêr’t de foargonger de earms 
by omheech docht en in seine útsprekt (Numeri 6:2226). De 
seine bliuwt soms beheind ta in spreuk. Yn it boek Genesis 
lêze we bygelyks dat Jakob syn soannen seiniget, elk mei in 
eigen seine (Genesis 49:128). It giet dêr sûnder mis om de 
bewurdingen dêr’t de seine mei útsprutsen wurdt. Der wurdt 
net by sein dat by dizze wurden ek it hânop lizzen kaam, 
al kin dat ûndersteld wêze. Krekt oarsom komt ek foar. De 
seine kriget syn beslach yn de foarm fan in symboalyske 
hanneling: it slaan fan in krús.
 Yn it twadde plak kin mei it wurd seine de wurksume 
oan wê zichheid fan God bedoeld wurde: yn syn leafdefolle 
ûntferming is de Ivige minsken nei, Hy is Godmeiús. De 
seine is in barren dat God en minske ‘by elkoar bringt’. It 
sei nigjen wol de minske mei God yn kontakt bringe, wol de 
minske oerbringe yn it krêftfjild en yn de tsjintwurdichheid 
fan God. De seine tsjut ek oan wêr’t de seine as taalhanneling 
op rjochte is: it yngean en ferbliuwen yn de heilsume 
tsjintwurdichheid fan de genedige God.
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 Yn it tredde plak kin seine stean foar it goede dat út 
Gods heil sume tsjintwurdichheid fuortkomt. Dêr’t minsken 
dy’t yn de bibelske ferhalen in rol spylje, har bewust fan 
harren sûnens en wolwêzen binne, dêr’t se har realisearje 
hoe mach tich se binne, dêr’t se ta it besef komme dat se 
feilich wenje en reizgje kinne – it ûnderfinen fan sjaloom – 
dêr sprekke se fan seine (bygelyks Genesis 14:1820; 24:34
36; Deuterono mium 28:214). Taastbere saken lykas brea, 
skiep, jild, bern kinne ek as in geskink út de hi mel belibbe 
wurde en dêrom as seine oantsjut wurde.

In ûnderbeljochte tema 
Yn de skiednis fan it protestantisme hat it tema seine/
seinigjen te min omtinken krige. Allinnich sa no en dan, 
lykas by in houlik, koene minsken in persoanlike seine 
ûntfange. Yn it al gemien hawwe de protestanten op dit punt 
o sa skruten west. Pas sûnt koarten liket him stadichoan in 
feroaring ôf te teken jen. De bline flek dy’t de protestantske 
teology ieuwen tekene hat, is sterk his toarysk bepaald. Oan 
de ein fan de Midsieuwen is in praktyk groeid, dêr’t werklik 
alles en elkenien yn sei nige wurde koe. In âld ritueleboek 
meldt net minder as 177 ûnderskate seinigingen foar fan 
alles en noch wat. De refor ma toaren hawwe de midsieuske 
útwaaksen fan it te pas en te ûn pas seinigjen as byleauwe 
ôfwiisd. Dy ôfwizing krige in nije ym puls yn de tiid fan de 
Ferljochting. Wat ek mar wat op magy like, besocht men 
út te bannen. De seine waard mei klam as in seinebea 
presintearre om ta útdrukking te bringen dat nimmen oer de 
seine beskikke kin. De tsjerke of amtsdra gers ek net. Dêr’t 
seinige wurdt, bart dat op hope fan seine. Wan near’t foar 
de omskriuwing seinebea keazen wurdt, is dat nef fens de 
opfetting fan de reformator Bucer, dy’t seine typearre as ta
paste foar bea. Dochs is it nedich hjir te spesifisearjen. Dat 
bringt ús by de fraach wêryn’t, nettsjinsteande dat se yn 
beskaat opsicht meiinoar besibbe binne, it ferskil tusken 
seine en foarbea sit. 

Foarbea en seine
As útgongspunt nimme we it tredde brief fan Johannes. Yn 
dat brief, rjochte oan Gajus, docht de skriuwer ús te witten 
dat er Gajus in goed hert tadraacht. Hy sprekt de winsk út 
dat it him goed giet en dat er sûn is, lykas syn siel sûn is 
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(3 Johannes 2). Mar de relaasje tusken har beiden wurdt 
ferbrede ta in trije hoeks relaasje op it stuit dat Johannes 
opmerkt dat er foar syn freon bidt dat it him goed giet. 
Dêrmei kriget de winsk it ka rakter fan in foarbea. By in seine 
wurdt God allyk sa as in Dritte im Bunde foarûndersteld. 
Dejinge dy’t de seine út sprekt, ferwiist dêrby nei God: Hy 
is it dy’t de seine ferlient. Skaaimerk foar in gebed is dat 
de leauwige(n) him/har dêrby ta God rjochtet (rjochtsje). By 
in seine wurdt it wurd rjochte ta dejinge(n) dy’t de seine 
ûntfangt (ûntfange). By in seine sjogge we dus krekt de oare 
kant út: de Hear seiniget minsken.

De tasizzing fan it evangeelje
Dêrom is de seine earder te beskôgjen as in foarm fan (uterst 
konsintrearre) wurdferkundiging. Luther stelt yn syn kom
mentaar op it brief oan de Galatiërs dat de seine oars neat is 
as de ta sizzing fan it evangeelje. De seine wurdt fan gefolgen 
net oer minsken útsprutsen, mar ta minsken rjochte. Dat 
ym plisearret dan ek dat by in seine dejinge(n) dy’t seinige 
wurdt (wurde) liiflik oanwêzich wêze moat (moatte), wylst dat 
by in foarbea gjin be tingst hoecht te wêzen. Mei it ferkundige 
evan geelje hat de seine mien dat it in tasizzing is dat God 
heilsum oan minsken hannelet. As fan it wurd fan de Hear 
sein wurde kin dat it net leech ta him weromkomme sil, 
mar folbringe sil wêr’t Hy it ta útstjoert (Jesaja 55:1), dan 
giet dat ek op foar de seine. De seine is net allinnich mar 
it útsprekken fan in ta sizzing, mar yn de seiniging kriget 
de tasizzing fan heil syn beslach. Troch it útsprekken fan 
de seine bart wat oan en mei minsken. It lit him mei de rol 
fan in amtner fan de boar ger like stân by in houlikssluting 
ferlykje. Mei it út sprekken fan de sin ‘dan ferklearje ik, as 
amtner fan de boarger like stân, yn nam me fan de wet, dat N 
en N troch it houlik oan el koar ferbûn binne’ kriget it houlik 
syn beslach en is it pear troud. Yn soartgelikense betsjutting 
wurdt mei it út sprekken fan de seine de seine skonken. De 
seine giet fierder as in fromme, mar miskien yllúzjonêre 
winsk, omdat de seine fan God sels komt en Hy der garant 
foar stiet dat Er syn wurd ek neikomt. 

In sakramint?
In ferliking mei de sakraminten kringt him ek op. Dêrby moat 
op it foarste plak oantekene wurde dat it begryp sakramint 
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yn mear as ien betsjutting brûkt wurdt. Yn it oekumenysk 
petear fan pro testantske en katolike teologen wurdt fan trije 
kritearia útgien: 1) de ynstelling troch Jezus Kristus, 2) de 
betsjutting fan it sakra mintele teken, 3) it gearhingjen fan 
genedejefte en sakramintele betsjinning.
 Wat it lêste oanbelanget wurdt planút meistimd dat 
de sei ne in genedejefte is. Oer de aäronityske seine kin as 
in gene demiddel (vehiculum gratiae) sprutsen wur de. Yn 
de seine kriget in minske diel oan Gods genede. Der moat 
lykwols op murken wurde dat mei it oantsjutten fan de 
seine as genede jefte te min sein wurdt. Mei de seine wurdt 
net allinnich ge nede skonken, mar mear noch Gods frede 
(sjaloom). Karak te ristyk is yn dat ferbân it spraakge brûk fan 
de apostel Paulus dy’t minsken groetet mei de seine spreuk: 
genede en frede ...

It tekenkarakter is evidint. It krústeken oer wa’t seinige wurdt 
(wurde) is sûnder mis in ferwizing nei Kristus, de krusige en 
op stiene Hear. As mei de seine ek de hannen oplein wurde, is 
net allinnich sprake fan in sichtber barren (verbum visibile), 
de sin túchlike waarnimming is noch direkter en yntinser. 
De jinge dy’t seinige wurdt, ûnderfynt Gods seine liiflik. Wa’t 
de soarchsume hannen fan dejinge dy’t seiniget op him fielt, 
wurdt him bewust yn Gods hân burgen te wêzen.

Hieltyd wer neame de evangelisten dat Jezus minsken 
oanrek ket en seiniget. By genêzings bygelyks. Hy seiniget 
bern. Hy seiniget it brea as Er in grutte mannichte te iten 
jout. En Hy seiniget de learlingen. Dope docht Jezus net, 
mar Hy seiniget. Hy jout sels de opdracht om te seinigjen. 
Mar fan in ynstelling kin amper sprut sen wurde. Ommers, 
hoe kin Jezus wat yn stelle dat allang ynsteld wie? De seine 
kin ‘it âldste sakra mint’ neamd wurde, as men it kritearium 
‘ynstelling troch Kristus’ troch it kritearium ‘ynstel ling troch 
God’ ferfangt. Ut dy foarûnderstelling wei kin steld wurde dat 
de seine ‘it sakra mint’ fan it Alde Testamint is, dat yn it Nije 
testamint oer nommen en befêstige wurdt. Roomskkatoli ken 
rekkenje sei nehannelingen ta de saneamde sacramentalia, 
op sakramin ten lykjende hannelingen.

Konklúzje
Gearfetsjend kinne we konkludearje dat de seine net yn 
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’t lyk te stellen is mei it gebed, de wurdferkundiging of de 
sakra minten. Al binne der ek tal fan oerienkomsten oan te 
wizen, de seine is fan in hiel eigen oarder.

De seine yn it Alde Testamint 
Al op de earste side fan de bibel is fan seinigingen sprake. Yn 
it skeppingsferhaal hearre we dat de Skepper it libben dat Er 
skepen hat seiniget: op de fiifde dei wurde de bisten seinige, 
op de sechsde dei de minske (Genesis 1:22; 28). Gods seine is 
mei de skepping jûn. Syn seine is sûnder betingst en univer
seel jildich. De seine hat dus alles te krijen mei it geheim 
fan it libben, dat yn God syn oarsprong fynt en troch Him 
ta syn bestimming roppen wurdt. Dat libben, sa wurdt ús 
te ferstean jûn, sil goed wêze. Minsken wurde seinige mei it 
each op de takomst. Minsken ûn derweis wurdt in rjochting 
oanwiisd, in wei nei de grutte takomst fan God oanjûn. Yn dat 
perspektyf wurdt de minske syn plak as rintmaster oer Gods 
skepping wiisd. De seine is dêrmei útdruk king fan it ferbûn 
tusken God en minske, dy’t, as byld en likenis fan de Ivige, 
meiferant wurdlik makke wurdt foar it ferwurklikjen fan Gods 
bedoe lin gen: de sjaloom, rjochtfeardige frede foar minske en 
wrâld. De âldtestamintyske profeten ferbine dat wurd mei 
de fer wach ting fan de eintiid, it grutte takomstperspektyf 
(Jesaja 52:7f.; Ezechiël 37:26).

Yn de seine wurdt sjaloom skonken, mar wa’t seinige is, wurdt 
der tagelyk by bepaald dat it de ropping fan in minske is om 
oa ren ta seine te wêzen en de frede nei te jeien (Hebree ërs 
12:14). Dat jout oan de seine in kritysk fermogen.

Yn it seineryk hanneljen fan de Ivige kinne fjouwer aspekten 
ûn derskaat wurde:
 de seine makket hiel,
 de seine jout krêft,
 de seine biedt beskerming en
 de seine stichtet mienskip.

Ofhinklik fan de situaasje sil de klam no ris mear op it iene 
aspekt lizze, dan wer ris op in oar. De aspekten dy’t neamd 
binne hearre lykwols wêzentlik byinoar as ûnderskate 
kompo ninten fan it alles omfetsjende bibelske begryp 
sjaloom. Yn de bewurdingen fan de aäronityske seine komt 
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ien en oar dúdlik út: ‘Mei de heare dy sei nigje en behoedzje. 
Mei de heare dy mei it ljocht fan syn antlit beskine en dy 
genedich wêze. Mei de heare syn antlit nei dy ta keare en dy 
frede jaan’ (Numeri 6:2426)

Genesis en de wiisheidsliteratuer 
It Hebrieuske brk (seinigje) is in typysk Genesiswurd. Fan 
de 398 kear dat brk yn it Alde Testamint foarkomt, steane 
88 fyn plakken yn Genesis, benammen yn de ferhalen fan de 
aarts faders en aartsmemmen. Dat se seinige binne wjerspe
ge let him yn de fuortgong fan de slachten, yn de groei, it wol
wêzen en it oansjen fan it folk. De seine lit him omskriuwe 
as de konkreet wurden winsk fan God ta it wolwêzen fan 
min sken.
 Yn de âldtestamintyske wiisheidsliteratuer wurdt ek gere
geld oer seine sprutsen. Dat is net sa ferwûnderlik as men 
be tinkt dat it yn dy geskriften faak oer saken en taken út it 
deistich libben giet. Hjir is net it folk as gehiel drager fan de 
seine, mar de inke ling wurdt seine yn it foarútsjoch steld. 
De seine fan de wiisheid manifestearret him net eksklusyf 
yn Is rael, mar is yn alle kultue ren en godstsjinsten werom 
te finen.

Seine en flok
Yn Deuteronomium 28:114 wurde de seinigingen – yn dy 
tekst mei it beloofde lân en it neilibjen fan de geboaden ferbûn 
– breed útmetten. Yn dat bibelboek komme we de gedachte 
tsjin dat it seinige wêzen ferplichtings skept. As Israel de 
geboaden net ûn derhâldt en oare goaden neirint, ropt it folk 
de flok oer him ôf. Seine en flok binne tsjinpoalen fan elkoar. 
Flokken is in blokkade opsmite op de wei nei Gods takomst, 
de komst fan it Ryk yn ’e wei stean. In flok is datjinge dêr’t 
gjin seine op rêst, wat yn striid is mei Gods bedoelingen om 
te kommen ta in wrâld fan frede en gerjochtichheid. Wylst 
de seine soli dariteit bewurket, feroarsaket de flok skieding 
en ferfrjemding. Seine en flok binne it grutte tema fan de 
skiednis fan Bileam (Numeri 2224).

Seinige wurde – ta in seine wêze 
Yn ’e regel is it God dy’t seine jout, mar net alle seine komt 
‘fan boppen’. Der is sprake fan twarjochtingsferkear: God 
sei ni get minsken en minsken seinigje God (faak oerset mei 
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loovje, priizgje, respektivelik tanksizze). Dy lofprizing sil 
lyk wols altyd op in jefte of died fan Gods kant berêste. In 
tredde fariant is dat minsken elkoar seinigje mei in goed 
wurd of mei de die ta in seine binne (faak wurdt seinigje 
dan oerset mei: groetsje, lokwinskje, betankje, priizgje). 
Gods seinigjend han neljen freget om resonânsje. It is in 
solidariteitsferklearring dy’t net sûnder respons bliuwe kin. 
In seiniging is goed foar it wolwêzen en de kwaliteit fan it 
libben, is mienskipstichtsjend.
 As wy nei it karakter fan de seine sjogge, hoecht it ús 
net te fer nuverjen dat Gods seinigingen hast altyd minsken 
oangea ne. Ienkear wurdt neamd dat it fjild seinige wurdt 
(Genesis 27:27), mar it is dúdlik dat de opbringst fan it fjild 
oan min sken te’n goede komt. Yn it skeppingsferhaal wurde, 
sa’t al memorearre waard, ek bisten seinige. Yn Genesis 2:3 
en Exo dus 20:11 seini get God de sabbat, en wol omdat de 
sabbat om de minske makke is, om him te bepalen by Gods 
seine en de dêrút fuortkommende opdracht oan de minske 
om God by de messiaanske foltôging fan syn skepping te 
helpen. De Hear seiniget it wurk fan Jobs hannen en syn 
fierdere libben (Job 1:10, respektivelik 42:12). Hy seiniget de 
wente fan de rjocht feardigen (Spreuken 3:33; ferlykje Jeremia 
31:23), it gewaaks (Psalm 65:11) en it iten (Psalm 132:15); 
Hy sil brea en wetter seinigje fan wa’t Him tsjinje (Exodus 
23:25), de frucht fan syn skerte en de frucht fan syn boaiem 
(Deuterono mium 26:15) en syn krêft (Deuteronomium 
33:11), it wurk fan minskehannen (Deuteronomium 28:12).

In opdracht foar prysters – in taak foar elkenien
Prysters krije fan Godswege de opdracht de gemeente te sei
nigjen (Numeri 6:2227). Primêr binne it net de yndividuele 
leden fan de mienskip fan leauwigen dy’t seinige wurde, 
mar hiel Israel. Inkeld mar op ien plak wurdt neamd dat 
in pryster (Ely) yndivi duele leauwigen (Elkana en Hanna) 
seiniget (1 Samuël 2:20).
 It seinigjen fan it folk is yn it begjin net in privileezje dat 
allin nich oan prysters foarbeholden is. By it oangean fan it 
amt troch de prysters seinigje Mozes en Aäron as garisma
tyske lie ders fan it folk (Levitikus 9:23). Mozes seiniget it 
folk foar syn dea (Deuteronomium 33:1). Kening David 
seini get ek it folk (2 Samuël 19:39). By de ynwijing fan de 
timpel sprekt kening Sa lomo allyksa in seine oer it folk út (1 
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Kenin gen 8:14,55). In in kelde kear wurdt neamd dat in hege 
lieder ien seiniget. Sa seiniget Jozua Kaleb en kening David 
seiniget Barzillai ta ôfskied (Jozua 14:13; 2 Samuël 19:39).
 Boppesteande foarbylden binne oan it publike libben 
ûnt liend. Dêrnjonken kin op tal fan ferhalen wiisd wurde 
dy’t yllustrearje dat ‘thús’ ek, yn it deistich libben seinige 
waard. Wannear’t Izaäk âld wurden is, wol er syn âldste 
soan Ezau seinigje; de sike Jakob seiniget koart foar syn 
dea syn soannen en de soannen fan Joazef – en yn harren 
Joazef sels ek (Gene sis 27:14; Genesis 48 respek tivelik 
49). Behalven de seine op it stjerbêd komme we it gebrûk 
tsjin om minsken dy’t op reis geane in reisseine mei te jaan. 
Wannear’t Jakob foar Ezau flechtet, kriget er in seine fan 
syn heit mei, en wannear’t La ban ôfskied nimt fan him en 
syn dochters sei niget dy harren allyksa. Ta beslút moat hjir 
de breidsseine noch neamd wurde. Rebekka wurdt troch har 
bruorren seinige (Genesis 31:55) en yn it boek Tobit wurdt 
ek in breidsseine beskreaun (Tobit 7:13).

Israel en de folken
De seine is in dynamysk barren. Wannear’t God him solidêr 
mei minsken ferklearret, kin dat net sûnder gefolgen bliuwe. 
It ‘fre get’ om in antwurd. Oars sein: minsken wurde net allin
nich foar harsels seinige, mar om oaren ek ta seine te wêzen. 
In seine ster ket dêrmei it wolwêzen en de kwaliteit fan libben 
fuort, bringt minsken ta elkoar, set oan ta frede en gerjoch
tichheid. Lykas de bekende stien yn de fiver lûkt de seine om 
sa te sizzen hieltyd wi dere rûnten. Neat of nimmen wurdt bû
tensletten. De seine hat in universeel karakter, rikt oant de 
ei nen fan de ierde. Hieltyd wan near’t yn de Skriften sprutsen 
wurdt oer de seine dy’t Israel tasein wurdt, klinkt troch dat 
de folken ek yn dy seine diele sille. Sokke útspraken binne 
like goed yn de Tora, as by de Profeten en yn de Geskriften 
te fi nen (ferlykje Genesis 12:13; Sacharja 8:13, 23; Psalm 
67:26). 

Nijtestamintyske aspekten
Yn de Septuagint, de Grykske oersetting fan it Alde 
Testamint (omtrint 250 foar Kristus), is it Hebrieuske brk 
konsekwint wer jûn mei eulogein – goed fan ien sprekke. 
Yn it Nije Testamint is de bânbreedte fan it begryp seine 
ek like breed as it kleurespek trum fan de reinbôge: fan de 
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fruchtberheid fan de ierde fia it fer lienen fan beskerming en 
sukses oant de jefte fan it ivige libben. De seine wurdt sjoen 
as in heilbringende krêft dy’t:
 sied ryklik groeie lit en de risping gedije lit (ferlykje de 

boerere gel yn 2 Korintiërs 9:6f. en de likenis fan de bou yn 
He breeërs 6:7f.;)

 it libben hoedet en bewarret (op grûn fan dy ferwachting 
wurde de bern by Jezus brocht (Markus 10:1316);

 minsken de wissichheid jout dat se by it Keninkryk fan 
God hearre (Markus 10:1316); it is in krêft te’n goede dy’t 
rêding en heil bringt (Mattéus 25:34; Hannelingen 3:26; 
28:28; Ga la tiërs 3:8f., 14, 18,29; 4:17; Efeziërs 1:3, 11, 
13f.; Hebreeërs 12:17; 1 Petrus 3:9); dy’t gerjochtich heid 
en ivich libben as jeften fan de Geast skinkt (Galatiërs 3:6
14,21);

 yn it leauwen de gemeente ek fuortsterket en groeie lit (by
ge lyks Romeinen 1:815)

Oer de seine wurdt sprutsen yn relaasje ta skepping èn 
ferlos sing, tsjerke èn keninkryk.

Seine ferbûn mei Kristus
Yn ferliking mei it Alde Testamint wurdt de seine yn it Nije 
Testamint sterk mei de persoan fan Kristus ferbûn. Jezus 
Kristus wurdt net allinnich as de seinige by útstek beskreaun, 
it unike oan Him is dat Er as gjin oar seine bringt (Lukas 
1:42; Markus 11:9; Mattéus 23:39). Yn de evangeeljes is de 
berne seiniging yn Mar kus 10:16 it iennichste plak dêr’t de 
ierdske Jezus seiniget. By Lukas bliuwt de seine reservearre 
foar de tiid nei de opstanning (Lukas 24:50f.) en yn de rede 
fan Petrus foarmet de seine it doel fan dat God Him stjoerd 
hat (Hanne lingen 3:26). De klam wurdt op Gods heilsplan 
foar de wrâld lein en op de komst fan Jezus Kristus as 
Ferlosser.
 Dy konsintraasje fan de seine op Kristus is it sterkst 
waar te nimmen by Paulus. In kaairol spilet Galatiërs 3:6
4:7. De apostel heakket oan by de belofte oan Abraham 
dat er yn syn ôfstamme ling (inkel fâld!) seinige wurde sil en 
jout dêr de útlis oan dat yn Kristus de belofte ferfolle is. 
De leauwigen ûnt fange troch syn plakfer fangende dea oan it 
krús net allinnich gerjochtichheid en (ivich) libben, as bern 
en erfgenamten fan Abraham ûntfange se de seine dy’t him 
tasein is ek.



 Yn de oanhef fan it brief oan de Efeziërs wurdt de seine 
ta in alles omfetsjend sammelbegryp foar heil. De skriuwer 
yntrodu searret it liedmotyf seine yn 1:3 trije kear en jout de 
heilsbetsjut ting fan Jezus Kristus oan troch de seine mei 
syn persoan te iden tifisearjen: God seiniget ús yn Kristus, 
dy’t sels ien en al seine is. Gods seine hat yn de persoan fan 
Jezus Kristus foar altyd in minsklik gesicht krige. It antlit 
dat God yn de seine sjen litten hat, wie altyd al it antlit fan 
Jezus Kristus. Yn Him hat Er ús út keazen, al ear’t Er de 
wrâld grûn dearre (fers 4).

Neist teksten dêr’t de seine fan it libben en hanneljen fan 
Kristus út yn ferstien wurdt, komme ek teksten foar dêr’t de 
seine net al linnich yn ferbân brocht wurdt mei de persoan 
fan Kristus, mar ek mei God de Heit en de hillige Geast (2 
Korin tiërs 13:13; Galatiërs 4:46; Efeziërs 1:314).

Seinewinsken
Foar de folsleinens wize wy hjir ek noch op seinewinsken 
dêr’t de spesifike Grykske term eulogein yn ûntbrekt. In 
foar byld fan sa’n seinespreuk is de Joadske begroeting frede 
(wês) mei dy, in deisti ge groet, dy’t benammen yn it fer haal 
fan it útstjoeren fan de santich (Lukas 10:5), en ek yn de 
mûle fan de ferriisde Hear in pregnante betsjutting kriget. 
De wize dêr’t de aäronityske seine op formulearre is, lit al 
út komme dat yn it begryp seinigje oare noasjes meiklinke, 
lykas behoedzje, omsjen nei, genede en frede.

Ofskiedsrede
Oan dy prysterseine docht yn it Nije Testamint allinnich de 
seine by Jezus’ ôfskied weromtinken, de seine dêr’t Jezus de 
hannen by omheech stekt en dy’t Lukas as redakteur oan de 
ein fan syn evangeelje set hat (Lukas 24:50). Dochs giet it dêr 
net om de liturgyske ôfsluting fan in offertsjinst. De ense
nearring docht jin noch earder tinken oan in ôfskiedsseine, 
sa’t wy dy út de âld testamintyske ferhaaltradysje kenne. De 
bewurding fan de seine wurdt net werjûn. Yn it evangeelje 
neffens Mattéus is it krekt oarsom. Oan ’e ein wurdt net 
fer teld fan in seine – alteast net út druklik –, wol seit Jezus 
syn learlingen stipe ta mei de wurden: ‘Sjoch, Ik bin alle 
dagen by jimme, oan ’e ein fan ’e tiden ta.’ (Mattéus 28:20). 
Net allin nich yn it Alde Testamint kinne sokke tasizzings 
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mei in seine ferbûn wurde. Feitliken treft men yn de measte 
nijtestamin tyske brieven sa’n slút‘seine’ oan. Yn dat fer bân 
kin ek op de ôfskiedsrede yn it evangeelje fan Johannes wiisd 
wurde (14:16f.). Yn it fjirde evangeelje rinne dy beloften út 
yn it ta sizzen fan frede, sa formulearre dat it assosjaasjes 
oan de lêste rigel fan de aäronityske seine opropt: ‘Frede 
lit ik jimme nei, myn frede jou ik jim’ (Johannes 14:27). 
Dêr is it lykwols net God dy’t frede jout, mar Jezus. Hy 
seiniget syn learlingen mei frede (fer lykje Lukas 24:50f. en 
2 Tessaloníkers 3:61a). Alhiel op deselde streek slút dy rede 
mei in nei Kristus ferwizend fredesoanbod ôf: ‘Dit haw Ik 
tsjin jimme sein, dat jimme yn My frede hawwe soe ne. Yn ’e 
wrâld moatte jimme der swier ûnder troch, mar hâld moed, 
Ik haw de wrâld oerwûn’ (Johan nes 16:33).

Seine en hânoplizzing
Yn de tradysje fan Alde en Nije Testamint binne fan de han
neling fan de seine twa foarmen bekend. Yn it gefal dat mear 
as ien minske seinige wurdt, is sprake fan it opheevjen fan de 
hannen (Levitikus 9:22; Jezus Sirach 50:20f.; Lukas 24:50f.) 
en as inke lingen seinige wurde, wurde de hannen oplein (by
gelyks Genesis 48:1420; Markus 10:16). Faak wurdt oer 
it oplizzen fan de han nen sprutsen sûnder dat dat ritueel 
in seine neamd wurdt (Numeri 27: 18,23; Deuteronomium 
34:9; Han nelingen 6:6; 8:1719; 13:3; 19:6; 1 Timoteüs 
4:14; 5:22; 2 Timoteüs 1:6; Hebreeërs 6:2). Wol geane 
hânoplizzen en ge bed soms meiinoar op, dat ynsidinteel kin 
faaks dochs oan in seinebea tocht wurde (Hannelingen 6:6; 
13:3). Hebreeërs 6:13 lit dúdlik útkomme dat it op lizzen 
fan de hannen grif net as in bykomstichheid beskôge wurde 
mei. Blyk ber heart de lear fan it op lizzen fan de hannen ta in 
ûnmisber ûn derdiel fan it ûn derrjocht oangeande Kristus. 
Op twa plakken yn it Nije Testamint wurdt it oplizzen 
respektivelik it opheevjen fan de hannen mar as seine 
oanmurken (Markus 10:16; Lukas 24:50).

Aldtestamintyske gegevens
Wat it ritueel fan it hânoplizzen betsjut, wurdt nearne ta
ljochte. In globale ynventarisaasje fan âldtestamintyske 
gege vens wiist út, dat by in offerritueel ien hân op de kop 
fan it of ferdier lein wurdt (ûnder oaren Levitikus 1:4). Dat 
gebeart jout oan dat it offerdier oan dejinge tabeheart dy’t 
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it offer bringt. It offer wurdt yn syn namme brocht, de 
genede sil hìm tafalle. Wannear’t it offer troch mear as ien 
persoan brocht wurdt, leit elkenien dy’t it oanbelanget it 
dier de hannen op (Exodus 29:10, 15, 19; Levitikus 4:15; 
8:14; 2 Kroniken 29:23). It liket der tige op dat it offerdier 
plakferfan gend stjerre moat. Dat betsjut lykwols net sûnder 
mear dat it opliz zen fan de hannen op himsels it gebeart is 
dêr’t plakferfan ging mei ta útdrukking brocht wurdt.
 It oplizzen fan de hannen op de kop fan in offerdier foar
met ek in ûnderdiel fan it ritueel foar de wijing fan de Leviten 
(Nu meri 8:9f.). Hja krije de hannen oplein fan de (= alle) Isra
eliten. Dizze formulearring lit útkomme dat de Leviten de 
jefte fan Israel (yn stee fan de earstbernen) oan de Heare 
binne.
 Mozes leit syn opfolger Jozua de hannen op en dan kin 
fan him sein wurde dat er ‘fol wie fan in geast fan wiisheid, 
want Mozes hie him de hannen oplein en de Israeliten 
diene wat de Heare Mozes opdroegen hie.’ (Numeri 27:23; 
Deuterono mium 34:9). De fraach kin hjir ek wer steld wurde 
yn hoefier’t de auto riteit fan Mozes en de geast fan wiisheid 
troch hânop lizzing oer droegen wurde. Dat bart earder troch 
de begelie dende wurden dêr’t it amtsfoech mei oerdroegen 
wurdt. It hânoplizzen ûnder streket wat sein wurdt: hy is it, 
dy’t mei de geast tarist is en fol macht ûntfongen hat om it 
wurk fan Mozes fuort te setten. 
 Hânoplizzing kin ek brûkt wurde om minsken te ferflok
ken. Yn it boek Levitikus wurdt de kasus beskreaun fan in 
man dy’t de Namme fan de Heare ferflokt (Levitikus 24:13f.). 
Tsjûgen fan it misdriuw wize de man dy’t oanklage wurdt 
as skuldige oan en nimme har ferantwurdlikheid foar de 
terjochtstelling fan de delinkwint. In ferlykbere situaasje 
wurdt beskreaun yn it boek Daniël: de keine Susanna wurdt 
troch de âldsten beskuldige fan oer hoer en se be fêstigje de 
oanklacht troch har de hannen op te lizzen.

Hânoplizzing yn it Nije Testamint 
Yn it Nije Testamint komt hânoplizzing yn fjouwer ferskil
lende situaasjes foar:
 mar ien kear wurdt fan in seiniging mei hânoplizzen mel

ding makke: Jezus seiniget bern en bringt dêrmei ta út
drukking dat hja ek by it Ryk fan God hearre (Markus 
10:1316).
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 by genêzingen wurdt krêft oerdroegen. It oplizzen fan de 
han nen of it oanreitsjen is it middel dêr’t oan immen Gods 
krêft troch meidield wurdt (Markus 5:23 par.; 6:5; 7:32; 
8:23,25; [16:18]; Lukas 4:40; 13:13; Hannelingen 9:12, 
17; 28:8);

 dy âlde foarstelling ûntjout him yn de âldste kristlike ge
meen ten ta jefte fan de Geast troch hânoplizzen nei de 
betsjinning fan de doop yn de betsjutting fan in befêstiging 
ta it algemien prysteramt fan de leauwigen (Hannelingen 
8:1419; 19:17; ferlykje 9:12, 17);

 inselde foarstelling treffe we ta beslút by de befêstiging 
fan amtsdragers yn de Pastorale brieven oan (1 Timoteüs 
4:12; 2 Timoteüs 1:6; ferlykje 1 Timoteüs 5:22). Foarsta
dia komme we yn it boek Hannelingen tsjin: a) de oanstel
ling fan de sân (6:6) en b) it útstjoeren fan Barnabas en 
Paulus oan it begjin fan Paulus’ earste sindingsreis (13:3). 
Mei it oplizzen fan de hannen wurdt net bedoeld om de 
jefte fan de Geast mei te dielen, mar it ritueel hat hjir de 
funksje fan autorisaasje. Beide aspekten wurde pas yn de 
Pastorale brieven meiinoar fersmolten.

Likegoed yn de âld as yn de nijtestamintyske teksten docht 
bliken dat de betsjutting dy’t oan dat gebeart takend wurde 
moat, foar in grut part troch de kontekst dêr’t de hannen 
yn oplein wurde, útmakke wurdt. As wy de ûnderskate 
aspekten fan de hân oplizzing de revu passearje litte, kin yn 
alle gefallen wol konklu dearre wurde dat de hânoplizzing by 
in seiniging net inkeld en al linnich in yllustrative funksje 
hat. It oplizzen fan de hannen draacht effektyf oan de 
wurking fan de seini ging by.

Wa leit de hannen op?
En dan noch de fraach wa’t de hannen opleit. Ofsjoen fan de 
le vitewijing troch it folk Israel komt yn it ramt fan it oerdra
gen fan amtsfoech hânoplizzing by de opfolging fan Mozes en 
fan profe ten en leararen foar. Yn de line fan Numeri 27:1823 
wurdt de be fêstiging fan ien yn it amt fan learaar yn Israel 
ferliend troch in lid fan it Sanhedrin. It is in teken dat op it 
ferlienen en ûntfangen fan amtsfoech wiist. De kwalifisearre 
learaar stiet no as folmacht yn de opfolging fan it learamt 
fan Mozes.
 In folslein oare situaasje docht him foar wannear’t 
Jakob syn pakesizzers Efraïm en Manasse de hannen 
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opleit en harren seini get. Dat dêr eksplisyt oer in seine 
ûnder hânoplizzen fer teld wurdt, hinget uteraard mei de 
ûnderstelde ferwikseling fan Joazef syn soannen gear.

Yn it Nije Testamint wurdt de line trochlutsen dat persoanen 
dy’t in foaroansteande en min of mear offisjele funksje yn 
de ge meente bekleie, lykas apostels (Hannelingen 6:6; 
8:17; 19:6; 2 Timoteüs 1:6; 2 Timoteüs 5:22), profeten 
en learaars (Hannelin gen 13:13) en âldsten (1 Timoteüs 
4:14), de hannen oplizze. Omdat de timpel yn Jeruzalim syn 
heilsbemiddel jende funksje ferlern hat en it heil oan de dea 
en de opstanning fan Kristus bûn is, is it ta it prysterskip 
behearren net langer in betingst om (yn it iepenbier) de seine 
te ferlienen, lykas yn it Joadedom, mar stiet de hânoplizzing 
folslein yn it teken fan it ferkundigjen fan it evangeelje. Dêrby 
is, yn alle gefallen yn it boek Hannelingen en de Pastorale 
brieven, by de twadde en tredde generaasje kristenen yn 
tanimmende mjitte in ten dins te fernimmen om de hânop
lizzing te ynstitúsjonalisearjen en oan de liedingjaande 
amtsdra gers yn de gemeente en oan in liturgysk ramt te 
binen (Hannelin gen 13:2). Tagelyk feroaret it karakter fan 
de hânoplizzing fan in gebeart om krêft oer te dragen by 
genêzingen nei in rite om de Geast te ferlienen by de doop en 
by in bysûndere opdracht om it apostoalyske heilsboadskip 
troch te jaan.

Seine en salving
Yn nijtestamintyske teksten wurdt in beskate gearhing 
tusken seine, hânoplizzing, gebed en salving oantroffen. Yn 
Jakobus 5:14 giet de sikesalving nei alle gedachten mank 
mei hânop lizzing. It wurdt net mei safolle wurden sein, mar 
it wurdt wol yn de formulearring oantsjut. De âldsten bidde 
net foar de sike, mar sprekke in gebed oer de sike (ep auton) 
út. In paral lel kin fûn wurde yn de sikesalving út Markus 6:13 
respekti velik 16:18, dêr’t wol eksplisyt fan in hânoplizzing 
sprutsen wurdt. As wy betinke dat de siken by Markus as 
swakken oantsjut wurde, hawwe sal ving en hânoplizzing op 
beide plakken in hieljende wurking troch de oerdracht fan 
krêft. Dêr wurdt olive(oalje) by brûkt, ek op oare plakken yn 
de antike wrâld in favoryt genêsmiddel. Oan oalje waard neist 
in natuer like ek in boppenatuerlike wurking taskreaun. It 
gebed kon kurrearret net mei de oalje mar liedt de hieljende 
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wurking op God werom. Dêr wurdt it risiko fan in magysk 
mis brûken fan de salving mei minimalisearre. De ferbining 
fan oalje, hânop lizzing en gebed wize yn de rjochting fan 
in holistysk ferstean fan de genêzing, dêr’t medyske en 
godstsjinstige aspek ten net folslein by te skieden binne, mar 
inoar oanfolje en fuort sterkje.

Sikesalving
De hânoplizzing mei salving is yn Jakobus 5:14 earder in ge
nês wize as in seiniging. Dochs hawwe beide net allinnich in 
mien skiplike woartel yn de foarstelling fan it oerdragen fan 
krêft, se hawwe ek in te ferlykjen funksje. De seine bringt 
ommers krekt sa ta útdrukking dat wa’t seinige is by it Ryk 
fan God heart (Mar kus 10:1316) as de genêzingen in ferwi
zing nei it oanbrekken fan Gods hearskippij binne (ferlykje 
Mattéus 12:28 par.; Lukas 11:20 mei Mattéus 4:17,24) en yn 
de foarm fan in teken op it heil fan de nije skepping antisi
pearje (ferlykje Mattéus 11:46 par.; Lukas 7:22f., en it ta
spyljen yn Markus 7:37 op Genesis 1:31). Yn dat perspektyf 
kriget it aspekt fan ferjaan út Jakobus 5:15 syn doel ek. 
Dêrom hat de hânoplizzing net allinnich in hieljende wurking 
mei it each op de sûnens, mar ek in heilsume wurking yn de 
fer hâlding ta God, foar safier’t dêr it fertrouwen mei fuort
sterke wurdt dat God ek heil teweibringe kin as Er gjin genê
zing skinkt. Hy kin in sike by syn libben genêzing bringe, 
mar ek de krêft jaan om dy sykte te dragen. Hy kin in ein 
oan it lijen meitsje, de dea oerwinne en it libben ta foltôging 
bringe. Dêrom bliuwt de hân oplizzing neist syn hieljende 
wurking ek it karakter fan in seini ging dragen. Foar wa’t 
seinige wurdt, hâldt it in befêstiging yn dat er by it Ryk fan 
God heart, ûnôf hinklik fan de fraach oft yn de sûnenstastân 
ferbettering komt of net.

Salving as jefte fan de Geast
Fan de salving mei oalje yn de letterlike betsjutting moat 
de sal ving yn oerdrachtlike sin (chriein) ûnderskaat wurde. 
As wy de teksten dêr’t de wurdstam yn brûkt wurdt om 
oan te jaan dat Jezus de Kristus, is bûten beskôging litte, 
dan bliuwe der mar twa teksten oer (2 Korintiërs 1:21 en 
1 Johannes 2:20,27; yn beide teksten wurdt ymplisyt 
ferwiisd nei de jefte fan de Geast, dy’t mei de doop ferbûn 
is. Eksplisyt wurdt it ferbân pas oan de ein fan de twadde 
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ieu lein troch Tertullianus en Theophilus fan Antiochye: 
Dêrom hjitte wy dus kristenen, omdat wy mei Gods oalje 
salve binne.) dêr’t yn ’t sin brocht wurdt dat kristenen de 
salving ûnt fongen hawwe. It ferbân tusken salving en it 
ûntfangen fan de Geast wurdt al yn it Alde Testamint lein en 
komt yn it Nije Testamint ek foar (ferlykje 1 Samuël 16:13; 
Jesaja 61:1; Lukas 4:18; Hannelingen 10:38). Fan in ritueel 
útfierde salving nei de doop wurdt earst yn de âlde tsjerke 
by Tertullianus sprutsen. Dêrmei binne hânop lizzing en 
salving net inkeld en allinnich as in gebeart om de Geast út 
te dielen ferstien, mar binne se in ynte graal diel fan de doop 
wurden.

Yn it Nije Testamint komme dus twa tradysjes njonkeninoar 
foar, dy’t fan inoar te ûnderskieden binne, in letterlike en 
in figuerlike. De salving yn Jakobus 5:14 bout troch op 
de genê zingen troch de learlingen fan Je zus, dy’t dêr in 
heilsume krêft op siken mei oer droegen hawwe. It ritueel fan 
de salving yn oerdrachtlike sin stiet yn it teken fan it skinken 
fan de Geast. It slút oan by de salving fan de Messias, jout 
útdrukking oan it by Kristus hearren. Dy sal ving is dêrom 
mei de doop ferbûn.

It is yn ’t lyk mei de tradysje dat in sikeseiniging of in sike
salving tatsjinne wurde kin troch in oardere predikant, en 
fierder troch el kenien dy’t dêrta fan de tsjerklike mienskip it 
folmacht kriget.

Praktysk-teologyske besinning
Yn it ramt fan de praktyske teology kin út twa ynfalshoeken 
wei nei de seine sjoen wurde: fan de liturgyk út en fan it pas
toraat út. Seinigingen binne in foarm fan liturgysk pastoraat, 
en oarsom kin sein wurde dat yn de kontekst fan de liturgy 
de seine in by útstek pastoraal momint is. Al kin de kontekst 
dêr’t in seine yn ferliend wurdt ferskille, is it saak om dat 
fer bân net út it each te ferliezen. Krekt wannear’t de seine 
mear yndivi dueel rjochte is – en dat sil benam men it gefal 
wêze yn situ aasjes dêr’t ek de hannen oplein wurde – kin 
de tsjerklike mienskip as gehiel net bûten byld bliuwe. In 
sei niging freget om kontinuïteit en in bredere gearhing. Oan 
de iene kant komt de seine út de Joadskkristlike religieuze 
tradysje wei ta ús mei alles wat yn it wurd seine meiklinkt. 
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Mar wat faaks noch mear seit, is dat seine it yn him hat om 
mienskip te stichtsjen en minsken neiinoar ta te bringen. 
De dynamyk fan de seine giet fan binnen nei bûten en rikt 
oant de einen fan de ierde. Nimmen wurdt bûtensletten. Dat 
betsjut om sa te sizzen dat seine net ‘los’ te krijen is. Oarsom 
moat ek betocht wurde dat wêr’t de oanwêzige leauwigen 
kollektyf seinige wurde, de strekking fan it boadskip altyd in 
persoanlike is: my wurdt hjir en no fan Gods wege genede en 
frede oansein. Dat hâldt dan ek wêr yn dat ik roppen wurd 
oaren ta seine te wêzen.

It liturgyske aspekt
Yn tsjerke wurd in soad seinige. Oan ’e ein fan in tsjer
ketsjinst wurdt de hiele gemeente seinige. Mar by in doop, by 
in iepen biere belidenis fan it leauwe, by de amtsbefêstiging 
fan in predi kant of in tsjerkeriedslid wurde minsken ek sei
nige. In slimme sykte kin oanlieding wêze ta it útsprekken fan 
in seine. Wannear’t ien op stjerren leit, hat in ôfskiedsseine 
dêr’t de stjerrende mei oan Gods genede tabetroud wurdt 
(Valetseine) ek doel. Yn it fer line waard minsken dy’t in 
grutte reis meitsje soene in reisseine meijûn. Foar wa’t in 
pyl gertocht ûndernimt, is dat oars noch hieltyd in goed 
gebrûk. Yn oare situaasjes kin in seine ek op syn plak wêze: 
by útstjoering nei in bysûndere wurksituaasje of it op jin 
nimmen fan in bysûnder amt. Benammen ûnder Surinamers 
is it wi sânsje om in geastlike foar in hússeine út te noegjen 
wan near’t se yn in nij hûs lûke. De fiering fan in jierdei op 
kroanjier ren sil likemin sûnder in seiniging foarbygean.

Wa seiniget wa?
In fraach is op ’e nij ‘wa seiniget wa?’ Fan it tinken fan it 
prysterskip fan alle leauwigen út kin tefoaren útsprutsen 
wurde dat it ferlienen fan in seine gjin foarrjocht is fan oar
dere foargongers. Yn prinsipe is elkenien roppen om mei
minsken en de skepping as gehiel ta seine te wêzen. It kin 
him foardwaan dat soks eksplisyt makke wurde moat yn it 
út sprekken fan in seine. Sa’t oan de hân fan âldtestamintyske 
teksten, mar ek mei tal fan foarbylden út de tradysje fan it 
Joadske religieuze libben yllustrearre wurde kin, wurdt net 
al linnich yn it ramt fan de earetsjinst seinige, mar meitsje 
seini gingen ek diel út fan rituelen yn húslik fermidden. It 
útsprek ken fan in seinewinsk by in moeting of in ôfskied, 
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it sei nigjen fan de sabbat of de seine dy’t op in stjerbêd 
oer neibe steanden útsprutsen wurdt, litte dat sjen. Yn it 
kristendom binne in soad fan sokke gebrûken bewarre en 
nije ûntstien. Bekend is it ge brûk yn katolike húshâldingen 
– mar sûnder mis dêr net allin nich – dat in bern troch syn 
mem of heit jûns nei it jûnsgebed sei nige wurdt. Yn dat 
ferbân kin ek op de moarns en jûns seine fan Luther wiisd 
wurde.
 Dêr’t yn it belang fan de goede oarder de betsjinning fan 
it ie pen biere amt fan Wurd en Sakramint oan predikanten 
tabe troud is, nammentlik wannear’t de gemeente byelkoar 
komt en de wurd ferkundiging respektivelik de fiering 
fan de sakra minten in publi kelik karakter hat, wurdt de 
amtshanneling fan it seinigjen inkeld en allinnich troch in 
predikant ferrjochte. Sa bart it ynseinigjen fan in houlik 
troch in predikant fan de gemeente of troch in oare yn oerlis 
mei it breidspear troch de tsjerkerie út te noegjen pre di kant 
(Ordinânsje 535).

Wa’t yn in seinefiering foargiet, is dus mei ôfhinklik fan it plak 
dêr’t de tsjinst holden wurdt. Hjirûnder wurdt werjûn wa’t 
by hokker gelegenheid foargean kin en de seinehanneling 
ferrjochtet. 

Seinigingen
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Persoanlike boete elke doopte
Mienskiplike boete predikant, tsjerklik wurker

Tanksizzing en seine nei de berte of adopsje fan in bern
 yn de earetsjinst: predikant
 thús: predikant, âlderling of 
 tsjer klik wurker

Reisseine yn de earetsjinst: predikant
 thús: predikant, âlderling of
 tsjer klik wurker
 (húsgenoaten kinne hjir de
 seine han neling ek fer
 rjochtsje)

Seiniging en salving fan siken  yn de earetsjinst: predikant
 thús: predikant, âlderling of
 tsjer klik wurker

Hússeine predikant, âlderling of 
 tsjerklik wur ker
 (de bewenners kinne hjir de
 seine han neling ek fer
 rjochtsje)

Tafelseine elke oanwêzige

Yn gebrûk nimmen fan tsjerkegebouwen
 predikant

Troufiering predikant

It seinigjen fan replik en ûnreplik guod
Yn de earder stelde fraach ‘wa seiniget wa?’ leit ymplisyt 
it tin ken opsletten dat de seine minsken oanbelanget. Ek 
dêr’t it yn de tradysje fan tsjerke gewoante wurden is om 
net allinnich minsken te seinigjen, mar ek dingen, huzen, 
tsjerken, ferfier middels, lân ensafuorthinne, groeit it besef 
dat it yn dy ge fallen yn ’e grûn fan ’e saak dochs om it 
wolwêzen fan de minsken giet dy’t yn dy huzen wenje, dêr 
nei tsjerke geane, har feilich (!) ferpleatse, oan wiisd binne 
op de risping fan it lân, ensafuorthinne. Stoflike sa ken 



bedoele yn dat gefal om by de ûntfanger leauwen wekker 
te roppen en om dy yn relaasje mei de Ivige te bringen. In 
foarbyld: it seinigjen fan iten en drinken oan tafel is net 
allinnich in erken ning fan de Skepper, mar hâldt tagelyk in 
erkenning yn fan it iten dat wy ta ús nimme. Want ‘alles wat 
God skepen hat, is goed en dêr is neat fan te fersmiten, as 
men it mar mei tanksizzing oan nimt; want it wurdt hillige 
troch it wurd fan God en it gebed’ (1 Timoteüs 4:4 en 5). 
In seiniging sil yn ’e regel net op himsels stean, mar yn in 
liturgysk ramt set wurde. Der sil in wurdferkun diging plak 
fine – hoe summier ek –, dêr’t de kâns op in net winske 
ynterpretaasje fan it ritueel in stik troch redusearre wurdt. 
Yn in protte seinebeaen is in anamnetyske gebedsfoarm 
werom te finen, dêr’t de deugden of dieden fan de Ivige by yn 
omtinken roppen wurde. Boppedat wurdt yn dy seinebeaen 
al gauris mei sa folle wurden appellearre oan de minsklike 
ferantwurdlik heid. De byltenis fan de hillige Kristoffel kin 
nea in ekskús foar domdryst riden wêze!

Bysûndere situaasjes 
De lêste jierren sjogge we dat yn de protestantske wrâld it 
ferlet oan rituelen, wêrûnder seinigingen, ek wer tanimt. De 
berneseine foar (noch) net doopte bern is dêr in dúdlik foar
byld fan, de fraach nei it seinigjen fan libbensferbyntenissen 
in oar. Yn dat ferbân kin ek tocht wurde oan wat yn de An
gelsaksyske wrâld Healing Ministry neamd wurdt en benam
men yn de garismatyske beweging neifolging fûn hat. Yn de 
Feriene Staten ûntjoech him de metoade fan de Therapeutic 
Touch. De Thomasmis dy’t út Finlân komt fertsjinnet it ek 
om neamd te wurden.

It pastorale aspekt
Ta beslút noch in inkelde opmerking oer de funksje fan de 
seine yn it pastoraat. De seine is in teken dat nei Gods ticht e
bywêzen en help ferwiist. God giet mei op de wei dy’t minsken 
geane of gean moàtte. Bygelyks yn it gefal dat ien in ope raasje 
ûndergean moat, te hearren krige hat dat er/se noch mar 
koart te libjen hat, of by it ferstjerren fan in neiste. Der binne 
tal fan gelegenheden dêr’t it ferlienen fan in seine doel by hat 
en heilsum wurkje kin. Dêr hoecht grif net allinnich by oan 
krisispastoraat tocht te wurden. By it ôfskied nei in húsbesyk 
kin yn prinsipe altyd in seine groet útsprutsen wurde.
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 Twa aspekten fertsjinje yn it bysûnder omtinken. De 
seine is in rite. Yn kritike situaasjes kin it krekt dreech wêze 
om de goede wurden te finen. En wat yn dit ferbân faaks 
noch wich tiger is: de seine is in hanneling dêr’t wurden ta in 
minimum by beheind bliuwe (kinne). Wurden en gebearten 
binne fer troud, wat foar de jinge dy’t seiniget likegoed as 
foar dejinge dy’t seinige wurdt in gerêststelling wêze kin. 
De seine is ek in hanneling dêr’t de pastor in stap fansiden 
by docht en romte foar de Ivige makket. De seine is in rite 
fan tichtebywêzen. It li chaamlik tichtebywêzen by it oplizzen 
fan de han nen is grut, mar wol dochs foaral transpa rânsje 
kreëarje om ‘fiele’ te litten dat ús libben yn Gods hân is.
 Foar de pastor kin dat ek fan betsjutting wêze. It kin 
it ôf skied nimmen yn tragyske omstannichheden makliker 
meitsje. It kin de pastor helpe om wer ‘los te litten’ en iepen 
te stean foar (de neden fan) oaren of oarsom ‘oer te gean ta de 
oarder fan de dei’, yn de goede betsjutting fan dy útdrukking. 
It âlde gebrûk fan de seini ging en/of salving fan siken hat, 
ek yn it ba sispastoraat, op ’e nij breed yngong fûn. Siken 
en stjerren den fine frede, wurde bemoe dige en treastge om 
dit part fan har libbenswei ek te gean yn it leauwen dat God 
mei har giet. Hjir jildt ek dat siken faak net mear berikber 
binne foar wur den. It moat koart en krêftich. It lichaam lik 
oanreitsjen rea gearret op oare djippere lagen yn in minske. 
De seine rikt fierder, wiist fierder, komt ta ferfolling yn it 
ivige lib ben en yn de seiniging fan God: soli Deo gloria.





Tanksizzing en seine
nei berte of adopsje fan in bern
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Ynlieding
De tanksizzing en seiniging nei de berte of adopsje fan in bern 
wurdt yn it âldershûs fan it bern holden, of op snein yn it 
fer midden fan de gemeente. Dizze oarder ferwiist net nei de 
doop, mar jout allinnich mar foarm oan it wurd fan de apostel: 
‘Meitsje yn alles jimme winsken by God bekend, troch bidden 
en smeekjen, mar noait sûnder Him tank te bringen’ (Fil 4:6).
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Taljochting
As de tanksizzing en seiniging nei berte of adopsje fan in bern 
oan hûs holden wurdt, dan is it in selsstannige oarder: ynliedend 
wurd, psalm, skriftlêzing, gebed en seine. By it seinigjen wurdt 
âlden en bern ien foar ien de hannen oplein ûnder it útsprekken 
fan trije seine wurden – Heit, Soan en hillige Geast – meistimd 
troch alle oanwêzigen.
 Yn de eartsjinst op sneintemoarn kin dy tanksizzing in plak 
krije by de foarbea, yn in ferienfâldige foarm. Psalm likegoed as 
skriftlêzing hawwe ommers al klonken. Nei in inkeld skriftwurd 
en de koarte ynlieding komme fuortendaalk it gebed en de seine 
(dy’t deselde foarm hawwe as oan hûs).

of adopsje fan in bern – Ynlieding en Taljochting



Oarder foar tanksizzing en seine nei 
berte of adopsje fan in bern

As tanksizzing en seine yn tsjerke barre, klinkt earst in 
SKRIFTWURD
bygelyks Markus 9:3637 of 10:14b16

YNLIEDING
foargonger

N en N,
jimme hawwe dit bern ûntfongen 
as in jefte út Gods hân.
Tankber wolle wy syn namme seinigje –
Hy dy’t de minskebern seiniget
mei syn oanwêzigens.

As tanksizzing en seine thús barre
PSALM of GESANG

Lietesuggestjes siden 432433

As tanksizzing en seine thús barre
LEZING út de hillige Skrift
bygelyks Jesaja 59:21; Markus 9:3637 of 10:14b16

GEBED

Ivige, ús God
jo barmhertichheid is de ein fan wei.
Wy tankje jo foar N
dy’t Jo oan ús tabetroud hawwe.
Lit eltsenien dy’t bliid is 
mei de berte/komst fan dit bern
jo bliuwende oanwêzichheid ûnderfine.

yn gefal fan adopsje
Sjoch om nei de minsken 
dy’t oant no ta foar dit bern soarge hawwe,
behoedzje en bewarje harren
en jou jo frede yn har herten.

Jou N en N geduld en wiisheid
om har bern yn wierheid en mei tadienens 
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grut te bringen,
en help elkenien dy’t mei leafde en trou om har hinne 
steane.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

SEINE
De foargonger leit it/de bern en dêrnei de âlden ien foar ien de 
hannen op

God de Heit dy’t ús ta syn bern oannimt,
sil dy fol fan leafde meitsje.
Amen.

God de Soan dy’t ûnder de minsken wennet,
sil dy genede jaan.
Amen.

God de hillige Geast dy’t ús ta ien hûs gearbringt,
sil dy yn frede bewarje.
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
Tr Troost, Zingende Gezegend
Trs Tusken rein en sinne

Seinigingen / Tanksizzing en seine nei berte

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
psalm of gesang O Hear, ús Hear, dy’t alle ding gebiede LfdT Ps 8

Heare, ús Hear, hoe machtich is jo Namme Tt 29 (Psalm 8)
Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
De Heare is it dy’t dy hoedet Tb I, Psalm 121, antifoan II
As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
Hear Jezus dy’t ús libben ken LfdT Gs 332
O Hear, ús God – dit bern sa tige LfdT Gs 333
It Keninkryk is foar in soarg’leas boartsjend 
bern

Tt 60

Yn ’e skurte fan mem bin ik weve Tt 98
Dyn libben stiet oan it begjin Tt 99
Yn de ûnskuldich teare moarntiid Tt 196
Bern, God joech dy amme Tb II, s. 434 (Tr 232)
Bern, sa lyts en tear Trs 65
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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
Tr Troost, Zingende Gezegend
Trs Tusken rein en sinne

Lietesuggestjes

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
psalm of gesang O Hear, ús Hear, dy’t alle ding gebiede LfdT Ps 8

Heare, ús Hear, hoe machtich is jo Namme Tt 29 (Psalm 8)
Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
De Heare is it dy’t dy hoedet Tb I, Psalm 121, antifoan II
As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
Hear Jezus dy’t ús libben ken LfdT Gs 332
O Hear, ús God – dit bern sa tige LfdT Gs 333
It Keninkryk is foar in soarg’leas boartsjend 
bern

Tt 60

Yn ’e skurte fan mem bin ik weve Tt 98
Dyn libben stiet oan it begjin Tt 99
Yn de ûnskuldich teare moarntiid Tt 196
Bern, God joech dy amme Tb II, s. 434 (Tr 232)
Bern, sa lyts en tear Trs 65



Bern, God joech dy amme

2 Bern fan God ûntfongen,
 laitsjend bern, sa tear,
 bist noch ûnbefongen,
 do bist fan de Hear.

3 Bern, God hat dy roppen,
 bern, do hearst derby:
 Ik haw sels dy roppen;
 bern, do bist fan My!

4  Bern, God joech dy amme,
 kaamst fan Him by ús.
 Mei dyn nije namme
 hearsto by ús thús.

tekst en meldij  Adré Troost ‘Kind van God gegeven’
oersetting  Lyske Boersma

434 Seinigingen / Tanksizzing en seine nei berte



Reisseine



436

Ynlieding
It libben fan minsken wurdt wol sjoen as it gean fan in wei, as 
in ûnderweis wêzen. Op dy wei binne ferskillende mominten en 
halteplakken te markearjen. De iene perioade is de oare net. 
Men komt earne oan en giet fuort. Men komt thús of siket in 
oare be stimming. Men ferlit syn fertroude fermidden en set him 
tydlik earne oars nei wenjen. In famyljelid wurdt opsocht of 
men sil in taak ferrjochtsje of betrekking oangean fier bûten de 
eigen wen krite. In ûnbekende takomst, in nije kultuer wachtet. 
Nije minsken wurde as neisten ûntdutsen. De deistige gong 
fan saken wurdt trochbrutsen. It libben sels wurdt as in reis 
ûnderfûn. De minske is ûnderweis. Geandewei siket men nei 
en hopet men op in útein like bestimming.

God stjoert minsken ek op wei. Abraham wurdt roppen om 
syn fertroude fermidden te ferlitten. Mozes moat syn wurk 
in nije yn hâld jaan op in oar plak. Jezus wie ek oanienwei 
ûnderweis. Dy allegear hawwe ûnderfûn dat God mei ús mei 
tsjocht. Wy binne op ’e siik nei de stêd fan frede, om boargers 
te wurden fan in hi melsk heitelân; wy komme der foar út dat 
wy op dizze ierde net thús binne en hjir mar foar in skoftsje 
wenje (Hebreeërs 11:1316). Oant de úteinen fan de ierde, oant 
yn alle wynstreken sille de learlingen fan Jezus gean, sterke 
troch syn oanwêzichheid: ‘Sjoch, Ik bin alle dagen by jimme 
oan ’e ein fan ’e tiden ta’ (Mattéus 28:20). Yn it fuotspoar fan 
Kristus wurde syn dissipels ‘dy’t fan dy Wei wiene’ neamd 
(Hannelingen 9:2).

Us ûnderweis wêzen mei seinige wêze, ús gean begelaat troch 
gebed. Us ‘feart’ kin in beafeart wêze. Sa binne we biddend ûn
derweis, droegen troch de mienskip mei wa’t wy ferbûn bliuwe. 
Dêr kinne ôfreizgjen en oankommen as bysûnder ryk seinige 
by ûnderfûn wurde; dúdlike markearringspunten. Sa wurdt 
ek oan nimlik dat ús libben in reis is op wei nei oaren, nei de 
Oare. In trochtocht nei nij libben, in pelgrimaazje, ferbûn mei 
in proses fan loslitten en stjerren. Mei kâns op ûnwissichheden 
en gefaren, fan net witten oft men oankomt of weromkomt. Elke 
reis kin ûnder fûn wurde as in geskink, in tiid fan genede. Men 
wurdt riker.
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Yn it fermidden fan de gemeente, yn tsjerke of thús, kin op mo
minten dat minsken beslute om in langere tiid op wei te gean 
om as libbensoriïntaasje in beskaat plak op te sykjen, gebrûk 
makke wurde fan de neikommende ‘oarder foar in reisseine’. 
Dy is gaadlik foar in mienskiplike reis – bygelyks wannear’t 
in besite oan in partnergemeente brocht wurdt – en ek foar 
persoanlik ge brûk. It is ek mooglik en brûk der mar in pear 
ûnderdielen fan. Yn alle gefallen sil de kearn fan de oarder, nei 
in koart iepenings wurd, bestean út in Skriftwurd en in seine 
foar de reizger/pylger.

Ynlieding
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Taljochting
Plak fan de reisseine
Wannear’t de reisseine yn de sneinske earetsjinst jûn wurdt, 
kin dy foarôfgean oan de foarbea. It ‘fuortstjoeren’ oan de 
ein fan de fiering, foar de ôfslutingsseine, lient him ek goed 
foar de reis seine. De seine foar de gemeente oan de ein fan de 
tsjerketsjinst wurdt sa op ’e nij begrepen as in tasizzing dat 
God foar ús alle gear dy’t ûnderweis binne, tichteby is. As de 
seine op in dei yn ’e wike yn it tsjerkegebou yn it fermidden fan 
freonen jûn wurdt, dan sil de oarder sels oan dat doel foldwaan. 
Yn húslike rûnte kin it krekt foar it fuortgean, faaks daliks nei 
in mienskiplik miel.

Foargonger
By it ôfreizgjen fan in pylger of immen dy’t útstjoerd wurdt út it 
fermidden fan de gemeente, is de predikant de earst oanwiisde 
persoan om foar te gean. It hânoplizzen as seinegebeart sil de 
reiz ger by it fuortgean sterkje. As yn húslike rûnte de troch 
de gemeente oanwiisde amtsdrager net oanwêzich is, kinne 
húsge noaten de pylger de hannen oplizze, of eventueel mei in 
hândruk of omearming de seinewinsk bekrêftigje.

Ynliedend wurd
Hjir sil de oanlieding fan de reis en de motivaasje fan de reizger 
ûnder wurden brocht wurde. Yn it ljocht fan it evangeelje sil ek 
wiisd wurde op Kristus dy’t ‘de wei’ neamd wurdt en dy’t mei 
syn learlingen ûnderweis is.

Reistekst
Men kin yn jim omgean litte om de pylger in Skriftwurd mei 
te jaan. Dat kin ûnderweis op plakken fan stilte en besinning 
in paadwizer wêze om de tinzen te oarderjen en om doel en 
betsjut ting fan de reis yn it sin te roppen. (Lied)teksten út de 
oarder kinne dêr ek foar tsjinje, bygelyks de folsleine tekst fan 
de seine of it reisgebed foar in pylger. In âld gebrûk is it om de 
reizger in lyts broadsje te jaan, dat tegearre mei it Skriftwurd de 
útdrukking foarmet fan de geastlik en lichaamlik nedige spize. 
Dêrneist kin men ek tinke oan in bûsbibeltsje of in reisikoan.
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Oarder foar de reisseine
IEPENING

Doch my, heare, jo wegen te witten,
lear my jo paden.
Bewen my yn jo trou en belear my,
want Jo binne de God dy’t my útrêdt.
Dimmenen bewent Er yn it rjocht Ps 25:45;
Alle paden fan de heare binne geunst en trou. 9a;10a

YNLIEDEND WURD

GEBED

Lit ús bidde.
… gebedsstilte …
Goede God,
Jo dy’t troch it hôf gongen, sykjend nei de minske,
dy’t mei Jakob yn syn swalkjen meitein binne, 
dy’t Ruth begelaat hawwe nei in frjemd lân
en Tobias troch jo hillige ingel beskermen,
wol ek no jo tsjinners beselskipje
en harren bewarje foar alle fersiking en alle kwea.
Bring harren feilich nei it plak fan har doel,
lied harren by alles oan jo hân
en lit har fol fan goedens weromkomme
ta eare fan jo Namme.
Amen

of

Lit ús bidde.
… gebedsstilte …
Hear Jezus,
Jo dy’t de wei, de wierheid en it libben binne,
Jo hawwe jo apostels útstjoerd
om frede te bringen yn ’e huzen fan minsken.
Jo binne ús foargien, jo keninkryk yn ’e mjitte.
Behoedzje en bewarje harren dy’t op ’en paad geane, 
bliuw by harren mei jo treast en seine
en lied ús oant de ein fan ús wegen.
Amen.

Oarder



LEZING út de hillige Skrift
bygelyks Jesaja 2:23; Lukas 24:1316; Mattéus 10:4042; Johannes 
14:46; Hebreeërs 11:89; Hebreeërs 13:1416

ANTWURDPSALM

Ik slach myn eagen op nei de bergen.
Wêr moat myn help weikomme?
Myn help komt fan de heare

dy’t himel en ierde makke hat.
Hy lit dyn foet net wifkje,
en hy slommet net, dyn Hoeder.
De heare hoedet dy foar alle kwea,
Hy hoedet dyn libben.
De heare hoedet dyn gean en dyn kommen
fan no ôf oant yn ivichheid. Ps 121:13,78

of

Lokkich dy’t geef fan hannel en wannel binne,
dy’t de wei fan de heare geane,
Lear my, heare, hoe’t ik mei jo foarskriften oan moat,
dan sil ik se oan it lêste ta yn acht nimme.
  Ps 119:1,33

Lietesuggestjes siden 448451

MEDITAASJE

LIET
Lietesuggestjes siden 448451

REISSEINE

heare, lit ús wegen derop rjochte wêze 
om jo wil ta in útfier te bringen.
Stjoer ús help út jo hillichdom Ps 20:3
en befrij ús út Sion wei.
Gean ús foar as in gids
en in hoeder tsjin alle kwea.

God jout syn ingels opdracht,
om dy op al dyn wegen te hoedzjen.
Dy sille dy op ’e hannen drage,
datst dyn foet oan gjin stien stjitst. Ps 91:1112

440 Seinigingen / Reisseine



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

ûnder hânoplizzen troch in oarenien/oaren
De Ivige sil jo foargean
as in ljocht op jo wei troch it libben.

De Ivige sil oan jo side gean
en jo mei syn earm beskermje.

De Ivige sil achter jo wêze,
wannear’t gefaar jo achterop komt.

De Ivige sil ûnder jo wêze –
in feilich net, soene jo falle.

De Ivige sil yn jo wêze,
jo Treaster yn dagen fan fertriet.

De Ivige sil om jo hinne wêze
as in skyld, in beskutting.

De Ivige sil ek boppe jo wêze
om jo syn seine te jaan.
Amen.

FOARBEA

Hear, ûntfermje Jo,
Kristus, ûntfermje Jo,
Hear, ûntfermje Jo.

Us Heit …

Foar dy’t alle dagen ûnderweis is, bidde wy:
Hear, bewarje harren, troch jo hân.
Foar dy’t op ’e flecht is foar geweld en honger:
Hear, bewarje harren, troch jo hân.
Foar dy’t it spoar bjuster is:
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Hear, lied harren, troch jo hân.
Foar dy’t gjin doel foar eagen hat:
Hear, bring harren thús, troch jo hân.

Jo dy’t ús foargeane nei jo keninkryk,
stean ús by mei jo genede.
Wês ús liedsman
nei it lân fan jo belofte.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

UTSTJOERING EN SEINEBEA

Gean hinne yn ’e frede fan de Hear.
God wês lof en tank.

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

LIET
Lietesuggestjes siden 448451

foargonger tsjin de pylgers, by it ferlitten fan de tsjerke
 Dat jimme yn frede reizgje meie.
pylgers
 Yn ’e namme fan de Hear. Amen.
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Karteksten
Reisgebed foar in pylger

1 Almachtige God,
jo goedens is de ein fan wei
foar dy’t Jo leafhawwe,
en Jo litte Jo fine
troch dy’t Jo sykje.
Wês jo tsjinners genedich
dy’t harren pylgerreis oangeane/fuortsette
en harren stappen nei jo wil sette.
Wês harren in skaad yn ’e hjitte fan ’e dei
en in ljocht yn it tsjuster fan ’e nacht.
Jou ferromming yn har wurgens,
dat se ûnder jo hoede
oan ’e ein fan harren wei
behâlden oankomme.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

2 Almachtige God,
Jo jouwe hieltyd wer jo barmhertichheid
oan wa’t Jo leafhawwe,
en foar dy’t Jo sykje binne Jo nearne fierôf.
Wês der foar jo tsjinners
dy’t op beafeart geane
en rjochtsje harren wei nei jo wil,
sadat oerdeis jo heilsum skaad 
om harren hinne is
en nachts it ljocht fan jo genede 
harren ferljochtet 
en se ûnder jo begelieding behâlden oankomme
op dat plak dêr’t se hinne ûnderweis binne.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

Wannear’t in bysûnder plak yn leauwe opsocht wurdt

3 Op beafeart gean
lykas Abraham:
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hûs en doarp ferlitte
en longerje nei in 
nije himel en in nije ierde.

Ut ’e tinte 
fan soargen en bekoaringen komme
om hoopfol te sjen
nei de stjerren yn ’e nacht.

Mei mannichten bidde
by de boarne dy’t Kristus is,
om ferlossing en fertrouwen,
om oerjefte en krêft,
om frede en fermoedsoening.

En bliid weromkomme
mei fernijd leauwe,
mei sterkere hoop,
en mei gruttere leafde
nei deselde plicht.

By it oankomen op in ‘stil wijd, hillich plak’ of by it dêrwei 
fuortgean 

4 Gean hoeden as jo hjirhinne komme,
want God is hjir earder as jo.
Gean dimmen as jo hjirhinne komme,
want twa of trije binne hjir byinoar kommen.
Gean stil as jo hjirhinne komme,
want de Geast kin yn ’e stilte fan dit plak sprekke.

Gean hoeden as jo hjirwei geane,
want God is dêr earder as jo.
Gean dimmen as jo hjirwei geane,
want thús wurde jo ferwachte.
Gean stil as jo hjirwei geane,
want de Geast waait oer de hiele ierde
en de stim fan de Geast sprekt op elk plak.

Reisseine 

5 May the road rise to meet you
may the wind be ever at your back
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may the sun shine warm upon your face
and the rain fall soft upon your fields
and until we meet again
may God hold you in the palm of his hand.

Dat it paad jo temjitte komme mei,
dat jo de wyn altyd yn ’e rêch hawwe meie,
dat de sinne jo gesicht waarm beskine mei
en it reinwetter sêft op jo fjilden delkomt, 
en dat God jo 
yn ’e palm fan syn hân hâlde mei
oant wy inoar wer moetsje.

6 Lit God dy ivich en altyd beselskipje
en dy begeliede op al dyn wegen;
lit Kristus de stêf yn dyn hân wêze
en de rjochting fan elke stap dysto setst;
lit de Geast foar dy wêze
as de wyn yn ’e rêch,
dy’t dy op wegen fan frede bringt.
Wês seinige, gean mei God, à Dieu!
Amen.

7 Behoedzje minsken ûnderweis
en gean, o God, mei har op reis.
Yn waar en wyn wês har in skyld
en rêd har fan de see sa wyld.
Dan klinkt oant op it fierste strân
it lofliet om jo sterke hân.
Amen.

8 Dyn hân helpt my oerein te kommen,
dyn foet helpt my om fierder te gean
en yn dy kloppet
it hert fan myn bestean.
Amen.

Gebed

9 Lit my hoekhâlde.
Treastgje my ûnderweis.
Wês by hjitte in koel skaad
en by rein en ûntiid in feilige beskerming.
Draach my op hannen as ik wurch wurd.
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Wês in skyld tsjin myn eangsten
en in stôk op drege paden.
Jou my útsjoch as ik de moed ferlies.
Hear myn gebed.
Amen.

Gebed foar ûnderweis

10 God, ús Heit,
wy binne ûnderweis
en freegje Jo inkeld om by ús te wêzen,
om ús eagen te iepenjen foar al it goede.
Meitsje dat wy susters en bruorren binne
foar alle minsken dy’t ús hjoed tsjinkomme,
troch ûnderweis elkenien mei earbied te bejegenjen.
Lit ús gjin drôvens feroarsaakje,
net by oaren en net yn ússels.
Bewarje ús allegearre yn jo seine.
Amen.

Gebed by it weromkommen

11 God,
dy’t ús op al ús wegen begeliede,
wy tankje Jo
no’t wy oan ’e ein binne fan ús tocht
en wy behâlden thúskommen binne.

Wy tankje Jo
foar wa’t wy moete hawwe
as tsjûgen fan jo tichteby wêzen,
foar de meipylgers 
dy’t ús ta freonen waarden
en foar de minsken
dy’t ús stipe hawwe.

Wy tankje Jo
dat Jo ús net loslitten hawwe
wannear’t wy de moed ferlearen,
dat Jo ús Reisgenoat wiene
yn moaie en minne dagen,
dat wy burgen wiene
ûnder jo hoede.
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Wy tankje Jo
foar har dy’t efterbleauwen,
en foar har ferbûnens
dy’t ús foarút holp.

En wy bidde Jo:
jou dat ús ferbliuw thús
altyd iepenstean mei
foar de romte fan jo takomst,

dat ús deistich libben
fol wurde mei
mei it foarútsjoch op jo keninkryk,

dat wy ûnder jo beskerming
ús libbenswei fierdergeane
yn it fuotspoar fan jo Soan,

en de folsleinens priuwe 
fan it libben yn jo hearlikheid.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
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
WG Wylde goes

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
antwurdpsalm De Heare is myn hoeder oer de heide LfdT Ps 23

Ja, myn hoeder is de Hear Tt 31 (Psalm 23)
God is myn ljocht en hel op wa’t ik bouwe LfdT Ps 27
By Jo, Heare, haw ik taflecht socht Tb I, Psalm 31I
Ierdrykseinen, jubelje, sjong foar de Hear Tt 34 (Psalm 67)
Hoe leaflik is jo hûs, o Hear LfdT Ps 84
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
Wa’t op de Heare God betrouwe LfdT Ps 125

liet De Hear is myn Hoeder LfdT Gs 14 (neffens Psalm 23)
De Hear is mei ús ûnderweis LfdT Gs 73
Och, bliuw mei jo genede LfdT Gs 423
Kom, krist’nen, wêrom wachtsje? LfdT Gs 441
Jezus, gean ús foar LfdT Gs 442
No’t wy wer fuortgean freegje wy God Tt 114
Oeral wenje, gjin eigen plak Tt 115
God, skink ús de moed Tt 211
Nei wêr’t de frede wennet binn’ wy ûnderweis Tb II, s. 400 (ZG IV, 58a)
Ik gean myn libbenswei Tb II, s. 450 (ZG VIII, 38)
Dat wy ússels ferlieze kinne Tb II, s. 451 (ZG VIII, 43)
Swalkers Tb II, s. 452 (ZG VIII, 62)
Wêr geane Jo hinne? Wg 32
De frede fan ’e greiden Wg 37
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Ik gean myn libbenswei

2 En sjoch ik wifkjend om
 as ik yn ’t tsjuster kom,
 dan sjoch ik Him dêr rinnen.
 Syn fuotstap docht my goed
 en jout my nije moed.
 God lit my net allinne.

3 Net inkeld èfter my
 of njonken my is Hy,
 ek foàr my wiist Hy rjochting
 en kiest foar my de wei.
 Hy nimt myn eangstme wei,
 myn paden hat Er sljochte.

tekst en meldij  Wonno Bleij ‘Een levensweg te gaan’
oersetting  Lyske Boersma

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ VIII, 38
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Dat wy ússels ferlieze kinne

2 Dat we_âlde regels dy’t ús bine
 ferlitte, om op wei te gean.
 Dat net it omsjen nei ’t ferline
 ús grypt en twingt om stil te stean.

3 Omdat de huzen dy’t wy bouden
 gjin ûnderkommen wêze kinn’.
 Omdat it bloedleaze fertroude
 ús seit hoe earm en lyts wy binn’.

4 Dat wy, befrijd fan alle bannen,
 − dan docht besit der net mear ta −
 op reis nei ûnbekende lannen
 by Jo ús ûnderkommen ha.

tekst  René van Loenen ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’
oersetting  Atze Bosch
meldij  Niek Hermanides

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ VIII, 43
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Swalkers dy’t wy binne

3 Komme se thús ea, se bliuwe mar even,
 risse har ta foar in folgjende dei.

4 Somtiden skimerje boppe de kimen
 bylkjende drôchbylden, wetter wurdt sân.

5 Sykjende gean’ se troch oarloch en frede,
 taastend nei libben en ljocht nea net tocht.

6 Sa libje minsken yn laitsjen en triennen,
 sykjend in feilich ûntwyk foar de nacht.

tekst  Kees Hermis ‘Zwervers’
oersetting  Jacobus Knol
meldij  Wim Dijkstra

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ VIII, 62
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Seiniging en salving
fan siken
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Ynlieding
De soarch foar de siken en de stjerrenden is de tsjerke op it 
hert bûn. De ieuwen troch hat se yn it fuotspoar fan Israel 
siken, stjer renden en harren famylje begelaat en stipe jûn troch 
skriftlêzing, (psalm)gebeden, seiniging, hânoplizzen, salving 
mei oalje en fie ring fan it Miel fan de Hear. De skuldbelidenis, 
dêr’t de bycht him út ûntwikkele, krige ek in wêzentlik plak. Us 
tiid bringt op dat punt syn eigen fragen mei.
 Yn de lêste jierren waard út de breedte fan de Meiinoar op 
Weitsjerken wei gauris de fraach heard om wurden, gebeden 
en rituelen foar by it siikbêd, bygelyks foar de fiering fan it Miel 
fan de Hear yn in hús of sikekeamer, gebeden foar siken en 
stjer ren den.
 Sa waard ek, mei troch oekumenyske kontakten, sawol út 
de ge meenten as út de geastlike fersoarging yn sikehuzen en 
ynsti tuten wei, om in hantrekken foar it seinigjen/salvjen fan 
siken frege.
 Yn antwurd dêrop biede wy in oarder foar it salvjen fan siken 
oan, dy’t op de neikommende punten fan betinken stuolket.

Utgongspunten
1 De omgong fan Jezus en syn learlingen mei de siken stiet yn 

de kontekst fan it oanbrekkende Keninkryk fan God. Hy sei
nige harren, lei harren de hannen op en genies in soad min
sken. En op de fraach fan Johannes de Doper antwurdet 
Er: blinen kinne wer sjen, lammen kinne wer rinne … Ek 
syn lear lingen wurpen kweageasten út en salven ferskate 
siken mei oalje (Markus 6). Us wurden en hannelingen by 
de leauwige sike steane yn datselde perspektyf.

2 Yn dy bibelske kontekst meie wy hânoplizzen en salvjen 
mei oalje lykstrike mei seinigjen. Yn de seine skinkt God 
in tastân fan heil, sjaloom, dy’t folle mear as it materiële 
omfettet. De wurden en bylden dy’t Jakobus brûkt (gebed 
fan it leauwe, rêde, ophelpe) sizze ek dat it yn it salvjen fan 
siken om mear as lichaamlike genêzing giet.

3 It hânoplizzen en salvjen binne middels dêr’t God dat heil 
troch skinke wol: net automatysk, mar yn antwurd op it 
gebed dat troch it leauwen ynjûn is. Ferlykje de betsjutting 
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fan de Grykske namme (euchelaion, salvjen mei oalje 
as gebed; sjoch hjirûnder by de ‘Easterske ortodoksy’). 
Hânoplizzen en salvjen lizze yn betsjutting ticht byinoar. 
Underskate oarders fan tsjinst hawwe foar beide hannelingen 
deselde gebedstekst. Doch sprekke dy allegear ek op eigen 
wize. It hânoplizzen is yn de tsjerke fan âlds it symboal fan 
de meidieling fan Gods Geast (oan dizze minske). It wurdt 
breed tapast, net allinnich by it siikbêd. It salvjen mei 
oalje, dy’t troch hûd en lichem hinne lûkt, foeget dêr noch 
wat oan ta: it symbolisearret yn it bysûnder de hieljende 
wurking fan de Geast, dy’t syn yntrek yn de sike minske 
nimt. Ferlykje it âlde Romeinske gebed oer de oalje, dêr’t de 
Geast as Parakleet, Treaster yn oanroppen wurdt. 

4 Yn it ljocht fan it boppesteande meie wy de sikesalving 
as in bi belske rite sjen, dy’t op it gebed fan it leauwe, heil 
en hieljen oan de sike minske trochjout. In ant wurd fan 
God op de tebrutsenheid fan it libben. It is net earst foar 
stjerrenden bedoeld, mar foar siken, minsken dy’t ferlet fan 
heil en hieljen foar harren hiele bestean hawwe. Dêr kinne 
ek minsken by wêze dy’t de dea ûnder eagen sjen moatte.

5 De salving fan de sike mei nea op himsels stean. It kin allin
nich oan syn doel beäntwurdzje as it yn it gehiel fan de 
pasto rale soarch fan de mienskip fan leau wi gen as genêzend 
kli maat ynbêde is. It kin tatsjinne wurde troch in oardere 
predi kant en fierders troch elkenien dy’t dêr folmacht fan de 
mienskip fan leauwigen ta kriget (in âlderling, in diaken, in 
pastoraal wur ker, in lid fan in pastoraal team).

6 Mei dy’t it oangiet wurdt it sekuer taret. Der wurde tek sten, 
gebeden en lieten by keazen en it krekte momint foar de 
salving wurdt fêststeld. De neisoarch is ek fan grut belang.

7 Yn de tekst fan Jakobus is ek sprake fan it inoar beliden fan 
sûnden (5:6). Dêr mei net út opmakke wurde dat der al tyd 
in streekrjocht ferbân bestean soe tusken sykte en sûnde 
(ferlykje Johannes 9:3 ‘Dy man hat net ferkeard dien en syn 
âlden likemin’). Lykwols kin it op de wei nei in sikesalving 
bliken dwaan dat in bychtpetear winsklik is. Ommers, it jin 
(fan wjerskanten) útsprekken docht de iepenheid nei God 
en inoar, èn it iepen ûntfangen fan heil en hieljen yn dat 
ritueel goed.
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8 In mienskip fan leauwigen of in soarchynstelling dy’t net 
mei dizze rite be kend is, sil goed ynljochte wurde moatte oer 
skiednis, eftergrûn en betsjutting fan it salvjen fan siken.

Bibelske eftergrûnen
Yn de Bibel kin de olivebeam, dy’t op in soad plakken yn Israel 
foarkomt, symboal wêze fan it folk Israel (Jeremia 11:16; 
Romei nen 11:17,24), himelske salvlingen of tsjûgen (Sacharja 
4, Iepen biering 11:4) en minsken (Psalm 52:10; Psalm 128:3).
 Yn Israel wurdt de oliveoalje brûkt as middel by it tameitsjen 
fan iten, as middel om wûnen te suverjen en te hieljen en 
as ge nêsmiddel om yn te nimmen. Fierders om de hûd tsjin 
útdroegjen te beskermjen en om ljocht te jaan.
 Yn de Joadske tradysje is de oalje ek in symboal fan it ivige 
libben, in teken fan de hielens fan it paradys. Gauris wurdt de 
libbensbeam fan it paradys tekene (of beskreaun) as in olive
beam en yn in rabbynske midrasj wurdt het oliveblêd (Genesis 
8:11) as in ferwizing nei it paradys útlein.

Yn liturgysk gebrûk is oalje brânstof foar de kandler yn de taber
nakel (Exodus 27:20) en salveoalje foar de hilliging fan de tinte 
fan ’e moeting en alle gerei (Exodus 30:2029). By de amtsoan
furdiging fan profeten, prysters en keningen is oalje teken fan 
de jefte fan Gods Geast (Exodus 29:7 en 30:30; Levitikus 8:30; 
1 Keningen 19:16; 1 Samuël 10:1).

De teksten dy’t de bibelske grûnslach foar it salvjen fan siken 
foarmje, binne Jakobus 5:(10)1318 en Markus 6:13. Ferlykje 
ek Johannes 9:11.

Yn de tekst fan Jakobus 5 falle in pear dingen op:
 it soarte fan sykte wurdt net neamd mar makket it wol 

nedich dat de âldsten fan de gemeente nei de sike tageane. 
De âldsten binne dejingen dy’t roppen binne om de gemeente 
te fertsjint wurdigjen;

 it salvjen mei oalje wurdt begelaat troch ‘it gebed fan it leau
we’; dêrtroch wurde it hânoplizzen en oaljesalvjen yn de sfear 
fan it gebed set en wurdt foar magy oppast;

 de belidenis fan sûnden. En it antwurd dêrop: de fer jou
wing;

 de wurden ‘rêde’ en ‘ophelpe’. Dy hawwe in dûbele betsjut
ting. It betsjut heil en hieljen fan geast, siel en lichem. 
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Yn dy eleminten wjerspegelet him de ierkristlike praktyk fan it 
salvjen fan siken. De sike hâldt syn plak yn de mienskip fan 
leau wigen. It salvjen is gjin losse, meganyske hanneling, mar 
wurdt yn nauwe ferbining dien mei it gebed fan it leauwe. En it 
is rjoch te op de hiele minske.
 It salvjen fan siken is dus net in feredele foarm fan 
medisinaal gebrûk. Lykas de oalje in seine foar hûd en lichem 
is, sa is it salvjen fan siken in teken fan de heilsjefte fan Kristus: 
de jefte fan de Geast ta it hieljen fan de hiele sieke minske nei 
geast, siel en lichem. En sadwaande: it antwurd fan God op 
de tebrutsenheid fan ús bestean. Yn dat ljocht meie wy ek de 
wurden lêze út Mar kus 6, dêr’t Jezus syn learlingen útstjoert: 
‘hja wurpen gâns kwea geasten út, en salven ferskate siken mei 
oalje en makken har sûn’.

Histoaryske ûntwikkelingen
1 It ritueel fan it salvjen fan siken troch de ieuwen hinne
Oanslutend oan de feiten út Jakobus 5 en Markus 6 sille yn de 
iere kristlike ieuwen geregeldwei siken mei oalje salve wêze, ek 
al binne dêr net folle berjochten oer. Berjochten oer it salvjen 
mei oalje út de âlde tsjerke geane alderearst oer it betsjinjen 
fan de doop.
 Foar de doop waarden de doopkandidaten mei oalje salve 
as blyk dat hja de Satan en syn wurk ôfsward hiene en har nei 
Kris tus takeare woene. Nei de doop waarden hja op ’e nij salve 
om blike te litten dat se no opnommen wiene yn it Lichem fan 
Kristus en as syn soldaten roppen wiene foar de goede striid, 
yn de krêft fan de hillige Geast. De hiele rite (tarieding, gelofte, 
wetterdoop, salvjen, opnimmen yn de gemeente) befêstige 
harren yn de oer tsjûging dat se no ferbûn wiene mei har Hear, 
oan Wa’t macht jûn wie om sûnden te ferjaan en sykten te 
genêzen.
 Tsjin dy eftergrûn sille wy de âldste ynformaasje oer it 
salvjen fan siken ferstean moatte. Dy ynformaasje slacht net 
drekt op it ritueel mar mear op de gebeden dy’t foar it seinigjen 
fan de oalje brûkt waarden.

It âldste foarbyld dêrfan fine wy yn de Traditio Apostolica, ta
skreaun oan Hippolytus (begjin tredde ieu). Oer de oalje dy’t 
oan bean wurdt, sprekt de biskop in tankbea út op deselde wize 
as by it opdragen fan wyn en brea: ‘Lykas Jo dizze oalje hilligje 
en sûnens (hillichheid?) jouwe oan wa’t him brûke en ûntfange 
– de oalje dêr’t Jo keningen, prysters en profeten mei salve 
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hawwe – mei dy sa ek elkenien dy’t him priuwt (ynnimt) treast 
en dy’t him brûkt sûnens jaan’.

Inselde strekking hat it gebed oer de oalje op Wite Tongersdei 
út in âlde Romeinske liturgy: ‘Stjoer, Hear, jo hillige Geast, 
de Para kleet, út de himel oer dizze fette oliveoalje, dy’t Jo 
út it griene hout lûke wollen hawwe om it lichem better te 
meitsjen. En mei dy troch jo hillige seine foar elkenien dy’t 
him dermei salvet of him oanrekket, ta beskerming fan lichem 
en geast tsjinje en alle pinen, alle swakten, alle sykten fan 
it lichem ferdriuwe. (De oalje) dêr’t Jo prysters, keningen en 
profeten en martelders mei salve haw we, jo folmakke oalje, 
dy’t troch Jo seinige is en yn ús yngewan ten bliuwt.’ Yn dat 
gebed leit noch tige de klam op genêzing en beskerming fan 
lichem en geast.

Yn de Midsieuwen komme ek oare aksinten nei foaren, lykas 
yn it neikommende Frankyske gebed út Sankt Gallen (om 800 
hin ne): ‘Ik salvje dy mei oalje dy’t hillige is, sadatsto as in salve 
sol daat, foar de striid tarist, de gefjochtstroepen yn de loft 
oerwinne kinst. Doch dyn wurk, skepsel oalje, yn de Namme 
fan de Heit, de Soan en de hillige Geast, sadat gjin ûnreine 
geast har ferside hâlde sil, net yn de lea, net yn it murch, net yn 
watfoar lid fan dizze minske, mar lit yn him wurksum wêze de 
krêft fan Kristus, de Soan fan de alderheechste God, dy’t ivich 
libbet en hearsket mei de Heit en de hillige Geast’. Dat gebed, 
dat dúdlik nei de doop en de geastlike striid fan de dopeling 
ferwiist, hat net alder earst it weromkommen fan lichaamlike 
sûnens ta’n doel.

Yn de liturgyske teksten fan de karolingyske herfoarming 
(achtste ieu) wurdt earst noch wol op it belang fan it salvjen 
fan de siken wiisd, mei ferwizing nei Jakobus 5, mar geandewei 
komme lyk wols feroaringen yn de praktyk fan it salvjen fan 
siken op. Gear fette komme se hjirop del: it salvjen mei net mear 
troch leken betsjinne wurde, mar moat troch in pryster dien 
wurde. It salvjen wurdt oan de penitentia, de boete keppele. En 
omdat de boete dwaning faak útsteld waard, skode it oaljesalvjen 
ek yn de rjoch ting fan de libbensein op. Sa waard de bibelske 
rite fan de sal ving fan de siken (oleum informorum) ta Lêste 
Sakraminten (extrema unc tio of sacramentum exeuntium). Sa 
krige de salving ek betsjut ting as tarieding op it hjirneimels. 
De folchoarder waard ferwik se le: fan âlds waard yn de tsjerke 
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it fiatikum (kommuny as lêste tar spize) as lêste hantrekken 
oan de leauwige sike sjoen, mar út ein lik kaam it Hillich Oalisel 
op it lêste plak. Dy ûntjouwing is troch it Kon sylje fan Trente 
befêstige. De praktyk dy’t sa ûntstien wie, rôp yn de Reformaasje 
in soad krityk op (sjoch hjirûnder).

In feroaring de goede kant út wie de fernijing fan it salvjen 
fan siken troch Vatikanum II. Dêr wurdt it salvjen fan siken 
net mear as allinnich mar stjerrensritueel sjoen, mar op ’e 
nij as sakramint fan de siken beneamd. It kin dus ûntfongen 
wurde yn dagen fan (slimme) sykte, dy’t op himsels nei de 
fergonklikens fan it lib ben hinnewize. Dêrneist is der in 
rommere ynterpretaasje fan it begryp ‘wankjende dea’. 
Boppedat wurdt it oaljesalvjen mear as in teken sjoen dat 
by it gehiel fan de mienskip fan leauwigen heart en min der 
as in isolearre hanneling fan in wijde pryster. En it fiati kum 
kriget wer syn plak as it eigentlike sakramint fan de stjer
ren den.
Yn de offisjele útjefte fan de roomskkatolike Nasjonale Ried 
foar Liturgy, mei as titel ‘De pastorale zorg voor de zieken en de 
ziekenzalving’ (1985), binne de hannelingen fan de tsjerke by de 
sike en de stjerrende yn in logyske oarder set: gebeden mei siken 
– seiniging fan siken – salvjen fan siken – fiatikum – ôfskied fan 
de stjerrende. Dy wurdt mei gebeden en Skriftwurden ôfsletten. 
Dy opset sjogge wy ek yn it Ingelske Manuel for ministry to the 
sick (1997).

2 Easterske ortodoksy
De easterskortodokse tsjerken hawwe de rite fan it oaljesalvjen 
ek bewarre. Yn ûntwikkeling en tapassing sit lykwols ferskil 
mei de westerske tsjerke. Oan de iene kant hawwe ortodokse 
teologen op it Konsylje fan Lyon (1274) mei it each op de 
uny mei de Tsjerke fan Rome sân sakraminten oannommen, 
wêrûnder it salvjen fan siken. Oan de oare kant binne de 
ortodokse tsjerken in eigen wei gien. Sa waarden/wurde net 
allinnich stjerrenden salve, mar benammen minsken dy’t 
lichaamlik of geastlik siik binne of in belangrike drompel yn 
harren libben oer moatte, lykas it yn in nij hûs tsjen (rite de 
passage). De klam leit op heil en hieljen foar de hiele minske. 
De namme fan dy rite is euchelaoin (oalje salving as gebed), 
in gearlûken fan de wurden euchè, gebed (Ja kobus 5:15) en 
elaion, oalje (Jakobus 5:14). Yn in soad tsjer ken yn Grikelân is 
de woansdei yn de Goede Wike de dei dat it salvjen fan siken 



algemien fierd wurdt. De fêsteldagen foar Krysttyd liene har 
dêr ek foar.

3 Reformaasje
De Reformaasje hat – yn de persoanen fan Luther en Kalvyn – it 
sakramint fan it salvjen fan de siken, sa’t hja dat yn de praktyk 
tsjinkamen, ôfwiisd. Luther hie gjin krityk op it hânoplizzen 
(dat er sels oanrikkemedearret), ek net iens op it salvjen fan 
de siken op himsels, mar hy hie der wol krityk op dat fan it 
salvjen in sakra mint makke wie en dat troch de groeide praktyk 
it salvjen ûnt keard waard oan dejingen dêr’t it foar bedoeld 
is: de siken. Bop pedat wiist Luther derop dat yn Jakobus 5 
de belofte fan hieljen en ferjaan net alderearst ferbûn is mei 
it salvjen, mar mei it gebed fan it leauwe. De reformatoaren 
joegen dus mear omtinken oan it ferskil tusken Jakobus 5 en 
de praktyk sa’t dy groeid wie as oan in nije praktyk op grûn fan 
dat bibelpart. Dêrom dat op it protestantske mêd, foarsafier 
beynfloede troch Luther en Kalvyn, sa goed as net om it salvjen 
fan siken frege waard.

De Tsjerke fan Ingelân biedt yn de earste útjefte fan The Book of 
Common Prayer (1549) de mooglikheid fan it salvjen fan siken. 
Yn de tweintichste ieu beriedt dy tsjerke him op ’e nij sekuer op 
de oantreasting fan Jakobus 5. Dat resultearret yn The ministry 
of healing. Yn in fernijd omtinken foar de pastorale soarch en 
de liturgyske hantrekken oan de siken kriget it salvjen fan 
siken ek in plak. Yn dy tsjinst oan de sike minske wurdt derop 
tasjoen dat it net om magysk hanneljen giet en falt de klam op 
it gebed fan it leauwe (Jakobus 5).

Yn Nederlân gongen yn de protestantske tsjerken yn de twein
tichste ieu ek stimmen op dy’t foar it wer ynfieren fan ‘de tsjinst 
fan de genêzing’ pleiten. Yn dat pleit, dêr’t ek yn ferwiisd waard 
nei Jakobus 5 en Markus 6, waard de klam lein op sielesoarch 
mei omtinken foar skuld beliden en ferjouwing, de relaasje tusken 
leauwe en gebed, en fan de kant fan God út: de seiniging en de 
jefte fan de Geast, symbolisearre yn hânoplizzen en salvjen.
 Hjoeddedei ek wurdt – bygelyks yn de garismatyske bewe
ging mar dêrbûten ek – hieltyd mear omtinken frege foar de fra
gen fan leauwe en genêzing en de betsjutting fan hânoplizzen 
en salvjen fan siken. Yn it algemien lykwols is de ferfrjemding 
op it protestantske mêd, yn alle gefallen foar it salvjen fan siken 
oer, grut bleaun.
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Mei om de fragen dy’t foarôfgeand oan ús útgongspunten neamd 
binne, liket de tiid ryp foar nij beried. It ferlet moat lykwols bli
ken dwaan út it gebrûk dat fan dizze oanset makke wurdt.
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Taljochting

Algemien

De kearn fan it ritueel wurdt foarme troch hânoplizzen en/
of salvjen, foarôfgien troch in Skrifttekst. Dêr kin men jin ta 
beheine as in langere gebedstsjinst foar de sike(n) tefolle wêze 
soe.
 It seinigjen/salvjen kin yn in tsjinst fan de gemeente dien 
wurde (yn tsjerke of kapel) of yn lytsere rûnte (keamer yn hûs 
of ynsti tút). As liturgyske kleur kin foar de tiid fan it jier keazen 
wurde. It wyt fan Peaske of it read fan de Geast kin ek oan tocht 
wurde.

By it tarieden

De romte dêr’t seinige/salve wurdt, moat dêrta ynrjochte 
wêze. Op in tafel, goed foar de sike te sjen, kinne symboalen 
set wurde, bygelyks doop of peaskekears, bibel, ikoan, krús, 
blommen en in doaske salveoalje.
 It salvjen wurdt dien troch oalje op de tomme te nimmen 
en dêr in krústeken op de foarholle en yn de hânpalm (ferlykje 
Jesaja 49:16) mei te meitsjen. As foarholle en hânpalmen 
net oanrekke wurde kinne (fanwegen slimme wûnen of 
ferbrâning of om in oare reden), dan eventueel it boarst of in 
oar plak.
 De oalje sil leafst gewoane oliveoalje wêze; yn alle gefallen 
in na tuerprodukt. It tafoegjen fan swietroken oan de oalje, 
foar safier’t dat yn guon tsjerklike tradysjes dien wurdt, jildt 
foar oare salvin gen (lykas doop en amtswijing) en is foar it 
salvjen fan siken net nedich.
 Om de salvingsoalje te bewarjen wurdt yn de roomsk
katolike praktyk in doaske fan palmhout of metaal (pyxis) 
brûkt. Om der net mei te motsjen wurdt de oalje yn watten 
drinzge. Sa’n salve doaske mei watten is oan te rieden.

By de oarder

Nei de bemoediging (ûnderskate alternativen) komt in 
ynlieding dy’t de pastorale situaasje ûnder wurden bringt en 
de oanwêzigen op it kommende ritueel tariedt. Bibelparten 
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dy’t it salvjen fan siken neame kin nei ferwiisd wurde. As dat 
net fuort foar it sal vjen dien wurdt, kin it gebed oer de oalje 
hjir ek klinke.
 It oanstekken fan in kears markearret de oergong fan de 
ynlie ding nei de fierdere gebedstsjinst. Dêrnei wurdt in psalm 
bidden.
 As der oanlieding ta it beliden fan skuld is, sil dat meastal 
yn eardere petearen dien wêze. Somtiden binne der reden om 
jin krekt no foarinoaroer út te sprekken. Jakobus 5 neamt 
bycht en ferjeffenis ek as ûnderdiel fan it salvingsritueel: 
‘Beliid dan el koar jimme sûnden’. Underskate teksten jouwe 
de mooglikheid om it neier yn te foljen: yn in gebedsstilte of 
lûdop troch immen as persoanlike bycht útsprutsen.
 It kollektagebed fettet gear mei hokker doel dat wy hjir 
by inoar binne. As yn it ramt fan in sneinske earetsjinst salve 
wurdt, kin yn stee fan de hjir beane tekst(en) it gebed fan de 
snein ek útsprutsen wurde.
 Skriftlêzingen (sjoch foar suggestjes Skriftlêzingen, side 
474475) en eventuele akklamaasje (of liet/muzyk of stilte) 
sette de aktuele situaasje yn de tradysje fan it kristlik 
leauwe.
 Nei de lofprizing kin foar it hânoplizzen mei in koarte tekst 
fol stien wurde. Der wurde ek langere seinigingsteksten bean. 
It earste alternatyf begjint mei in tanksizzing; de lofprizing yn 
twaspraak ferfalt dêrmei.
 It tredde en fjirde alternatyf hawwe in ynhâldlike 
ferdûbeling: ‘ophelpe’ klinkt ek yn de wurden by it salvjen. 
Yn Jakobus 5 binne beide hannelingen oan de oarder: de 
âldsten sprekke in ge bed oer de sike út (it ferhâldingswurd 
oer suggerearret hânopliz zen), him salvjende yn de namme 
fan de Hear (fers 14). It wurd ‘ophelpe’ (út fers 15) past dus 
sawol by hânoplizzen as by salvjen (dy’t beide har eigen taal 
sprekke, sjocht útgongspunt 3), mar hoecht net by beide te 
klinken. Dy lêste teksten binne dêrom benammen gaadlik foar 
in seinigingsritueel mei allinnich hânop lizzen.
 Oer de oalje wurdt in gebed útsprutsen dat om it stjoeren 
fan de hillige Geast freget. Sa wurdt ommers it antlit fan it 
ierdryk fer nijd (Psalm 104:30). De libbensbeam (yn Karteksten 
12) ferwiist nei de hielens fan it paradys. Dêrnei wurde foarholle 
en hânpal men salve, mei de wurden dy’t dêrby hearre. Twa 
salvings teksten binne winskjend (‘Mei ...’), ien is stellend (‘Ik 
salvje jo ...’).
 Nei de persoanlike seiniging en salving lûkt de foarbea de 
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rûnte wider út nei de hiele mienskip fan leauwigen ta. Dat 
bart mei noch mear klam yn it Miel fan de Hear; as dat net 
fierd wurdt, is it ge bed fan de Hear de gearfetting dêrfan. In 
liet en de seine slute de gebedstsjinst ôf.
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Oarder foar de seiniging en salving 
fan siken

BEMOEDIGING

Frede foar jo
en allegearre dy’t hjir binne.
Amen.

Karteksten 13

KOARTE YNLIEDING
dêr’t by ferwiisd wurdt nei de yntinsje fan de seiniging/ salving 
fan siken. Dêr kin Jakobus 5:7(13)18 en/of Markus 6:7b13 by 
neamd wurde.
It gebed oer de oalje kin hjir ek syn plak krije.

OANSTEKKEN KEARS

PSALM
Lietesuggestjes siden 476481

[SKULDBELIDENIS]

Lit ús ús skuld belide
yn fertrouwen op Gods barmhertigens.
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 kea dat wy dien hawwe
en yn it goede dat wy neilitten hawwe.
… gebedsstilte …
mooglik oan te foljen mei in persoanlike bycht
Yn it bysûnder beliid ik Jo …
Untfermje Jo oer ús,
ferjou ús ús sûnden
en jou dat wy Jo tsjinje meie.
Fernij dêrta ús libben
troch Kristus, ús Hear.



Mei de almachtige en barmhertige God ús genedich wêze,
ús sûnden ús ferjaan
en ús liede ta it ivige libben.
Amen.

Karteksten 46

GEBED

Lit ús bidde.
… gebedsstilte …
Himelske Heit,
Jo hawwe jo Soan Jezus Kristus salve
mei de hillige Geast en mei krêft
om de seinigingen fan jo keninkryk
ticht by ús allegear te bringen.
Salvje dan jo tsjerke mei dyselde Geast,
dat wy, dy’t yn syn lijen en oerwinning diele,
tsjûgen wurde fan jo boadskip fan heil.
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.

Karteksten 7

LEZING út de hillige Skrift
Skriftlêzingen siden 474475

AKKLAMAASJE, LIET, YNSTRUMINTALE MUZYK OF STILTE
Lietesuggestjes siden 476481

SEINIGING TROCH GEBED EN HANOPLIZZEN

Hear Jezus Kristus,
dy’t tichteby de siken binne,
wy loovje Jo,
wy priizgje Jo.
Hear Jezus Kristus,
dy’t siken hiele hawwe nei lichem en siel,
wy loovje Jo,
wy priizgje Jo.
Hear Jezus Kristus,
dy’t foar ús it krús droegen hawwe,
wy loovje Jo,
wy priizgje Jo.
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Hânoplizzen ûnder of nei de folgjende wurden
 Mei Gods hieljende hân op jo rêste.

Karteksten 811

SALVING MEI OALJE

God, dy’t libben
en rêding skinke,
stjoer jo Geast
en hilligje dizze oalje.
En lykas siken troch jo apostels
mei oalje salve waarden en better waarden,
jou, sa bidde wy,
dat wa’t dizze salving krije
hiele wurde meie.
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.

Foarholle en hânpalmen wurde salve ûnder de wurden
Mei ús Hear Jezus Kristus +
yn syn leafde en ûntferming
jo troch dizze salving bystean
mei de genede fan syn hillige Geast.
Amen.

Mei Hy dy’t jo befrijt fan sûnde
jo rêde en ophelpe.
Amen.

Karteksten 1213

FOARBEA
Der wurdt foarbea dien foar dizze sike en allegearre dy’t by him/
har hearre, foar de siken yn it algemien en foar de mienskip fan 
de tsjerke.

Karteksten 14

FIERING FAN IT MIEL FAN DE HEAR of
GEBED FAN DE HEAR

LIET
Lietesuggestjes siden 476481
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SEINEBEA

De frede fan God
dy’t boppe alle ferstân útgiet,
sil jim herten en tinzen bewarje
yn Kristus Jezus, ús Hear.
Amen.

Fil 4:7
Karteksten 15
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Karteksten
Bemoediging

1 De frede fan de Hear mei dit hûs
en mei allegearre dy’t dêryn wenje.
Amen.

2 Us help is yn de namme fan de heare

 dy’t himel en ierde makke hat.

3 Yn de namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast.
 Amen.

Skuldbelidenis

4 God, Boarne fan alle libben,
foar al dy kearen yn ús bestean
dat wy faald hawwe,
freegje wy Jo om ferjouwing.
Rekkenje it ús net oan
as wy yn de leafde tekoart skeaten
… gebedsstilte …

mooglik oan te foljen mei in persoanlike bycht
Yn it bysûnder beliid ik Jo …

Jo oardielje myld oer ús swakheden.
Jo leafde is folmakke
en grutter as ús hert.
Untfermje Jo oer ús, God,
en wês aloan tichteby ús.
Amen.

5 Net om te oardieljen
binne Jo kommen, God,
mar om te sykjen wat ferlern is,
om te befrijen 
dy’t yn skuld en freze fertize sitte
om ús te rêden 
as it hert ús oanklaget.
Nim ús sa’t wy hjir binne
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mei hiel dat sûndige ferline fan ’e wrâld.
... gebedsstilte ...
Jo binne ommers grutter as ús hert,
grutter as alle skuld.
Jo binne de Skepper fan in nije takomst,
in God fan leafde oant yn ivichheid.
Amen.

6 God fol erbarmjen,
ûntfermje Jo oer ús.
God fol meilibjen
ûntfermje Jo oer ús.
God fol genede,
ûntfermje Jo oer ús.
God, altyd bywêzich,
ûntfermje Jo oer ús.
God, altyd beskermjend,
ûntfermje Jo oer ús.
God, altyd tichteby,
ûntfermje Jo oer ús.
God yn ’e himel,
ûntfermje Jo oer ús.
God op ’e ierde,
ûntfermje Jo oer ús.
God, hjir yn ús fermidden,
ûntfermje Jo oer ús.

De barmhertige God sil Him oer ús ûntfermje,
ús opnimme yn syn net te mjitten goedens
en foar ivich mei ús wêze.
Amen.

Gebed

7 Lit ús bidde.
... gebedsstilte ...
God,
sûnder dat wy Jo sjogge
binne Jo bywêzich,
sûnder dat wy Jo hearre
sprekke Jo jo wurd,
sûnder dat wy nei Jo rikke
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rikke Jo ús de hân
en diele Jo jo libben mei ús –
wy bidde Jo:
meitsje ús dan iepen en ûntfanklik
dat wy fersteane
wa’t Jo foar ús wêze wolle
troch Jezus, jo Soan,
alle dagen fan ús libben
en yn ivichheid.
Amen.

Seiniging troch gebed en hânoplizzen
wol of net folge troch salving

8 Hear Jezus Kristus,
Jo hawwe ús sykten op Jo nommen
en ús smerten droegen.
Wy tankje Jo
foar jo leafde en geduld.
Wy bidde Jo:
hânoplizzen ûnder of nei de folgjende wurden
lis jo hieljende hannen ek op N,
hâld him/har fêst yn jo ûntferming
en skink him/har troch jo hillige Geast
de frede dy’t bliuwt oant yn it ivige libben.
Amen.

9 Mei de God fan alle genede
jo hielje yn syn leafde,
jo treaste troch syn Geast
en jo ferfolje mei syn frede
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

10 as der gjin salving folget

Mei de almachtige God jo bystean
yn syn rike barmhertichheid.
Mei Hy jo de krêft fan de hillige Geast skinke 
en jo yn syn genede oprjochtsje.
Frede wês mei jo.
Amen.
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11 as der gjin salving folget

Barmhertige God,
Jo binne it ljocht fan alle leauwigen.
Hear ús gebed foar ús sike bruorren en susters
en seinigje harren.
Rjochtsje harren op yn jo ûntferming
en skink harren jo heil.
Dat bidde wy troch Jezus Kristus ús Hear.
Amen.

Salving mei oalje

12 God fan alle ferstreasting,
hear ús leauwich bidden
en stjoer jo hillige Geast
oer dizze oalje,
dy’t as frucht fan de libbensbeam
heilsum foar it lichem is.
Beskermje troch jo seine
elkenien dy’t dêrmei salve wurdt
nei lichem en siel;
ferdriuw alle pine,
jou nije krêft
en skink genêzing.
Lit dizze oalje
troch Jo ta ús heil seinige wêze
yn de namme fan Jezus Kristus, ús Hear,
dy’t mei Jo en de hillige Geast
libbet en regearret yn ivichheid.
Amen.

foarholle en hânpalmen wurde salve ûnder de wurden
N, ik salvje + jo
yn de Namme fan de Heit
en fan de Soan en fan de hillige Geast,
ta hieling fan siel, geast en lichem. 
Amen.

13 Mei troch dizze salving +
de Geast fan God yn jo wenje,
de krêft fan God jo ferfolje 
en de hope op God wekker wurde yn jo hert.
Amen.



473Karteksten

Ofsluting fan de foarbea

14 Barmhertige God,
it is jo leafde
dy’t himel en ierde makke hat.
It is jo genede dy’t minsken fan ús makket,
jo krêft dy’t ús bemoediget en treastget.
Wy bidde Jo:
meitsje ús dielgenoat
fan jo grutste jeften:
leauwe, hope en leafde.
Op Jo sette wy hiel ús betrouwen;
Jo litte ús ommers nea allinnich.
Hear nei ús, dy’t ta Jo bidde
yn ferbûnens mei Jezus,
jo Soan en ús broer,
oant yn ivichheid.
Amen.

Seinebea

15 Mei de Hear Jezus Kristus by jo wêze om jo te behoedzjen.
Mei Hy yn jo wêze om jo krêft te jaan.
Mei Hy om jo hinne wêze om jo te bewarjen.
Hy giet foar jo út om jo te lieden.
Hy stipet jo yn ’e rêch om jo te rjochtfeardigjen.
Mei Hy boppe jo wêze om jo te seinigjen,
Hy dy’t libbet mei de Heit en de Geast yn ivichheid.
Amen.
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Skriftlêzingen
Exodus 15:(22)25b26 de Ivige as Hielmaster
1 Keningen 17:1724 genêzing te Sarfat
1 Keningen 19:48 tocht fan Elia nei Hoareb
2 Keningen 4:3237 genêzing te Sjûnem
Job 3 klacht fan Job
Job 19:2327 ‘Myn Losser libbet’
Job 7:14, 611  lijen fan Job
Psalm 1 de twa wegen
Psalm 25 gebed om ferjouwing en ferlossing
Psalm 32 ferjouwing nei skuldbelidenis
Psalm 66 in lofsang op myn tonge
Psalm 69 gebed yn deadsgefaar
Psalm 86 gebed om help
Psalm 107 de hear rêdt út eangsten
Psalm 139 de hear hifket myn hert
Psalm 145 goed is de hear foar elkenien
Jesaja 35 fisioen fan heil en genêzing
Jesaja 40:2731 ‘De wurge jout Er nije krêft’
Jesaja 42:14 de tsjinstfeint fan de Ivige
Jesaja 43:13a troch wetter en fjoer: ‘Ik bin by dy’
Jesaja 53:35 ‘Us kwalen hat Er op him nommen’
Jesaja 57:1519 treast foar fersleinen
Jesaja 65:1725 in nije himel en in nije ierde
Kleilieten 3:2226 oer it heil fan de Ivige
Maleächy 3:20 ‘Under syn wjukken wurdt wa’t siik 
 wie, better’
Mattéus 5:112 ‘Lokkich dy’t treurje’
Mattéus 8:14 in melaatske wurdt wer better
Mattéus 8:513 de feint fan in offisier wurdt better
Mattéus 10:1,78 it útstjoeren fan de apostels
Mattéus 11:(25)2830 ‘Kom by My, allegear dy’t wurch en
 swier beladen binne’
Mattéus 15:2931 mannichien wurdt better makke
Markus 1:2939 mannichien wurdt better makke;
 Petrus syn skoanmem wurdt oerein
 holpen
Markus 1:4045 in lepralijer wurdt better makke
Markus 2:112 in lamme wurdt better makke
Markus 3:10 Hy hie al safolle minsken better makke
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Markus 4:3541 de stoarm wurdt delbêde
Markus 6:713 dissipels útstjoerd, siken salve
Markus 7:3137 in stommedôve wurdt better makke
Markus 8:2226 in bline wurdt better makke
Markus 16:1520 siken de hannen oplizze
Lukas 9:16 it útstjoeren fan de apostels
Lukas 10:2537 de barmhertige Samaritaan
Johannes 3:1617 ‘Sa wiis wie God mei de wrâld…’
Johannes 6:3540 ‘Ik bin it libbensbrea’
Johannes 9:111 ‘Salve op myn eagen’
Johannes 14:1214 Jezus syn wurken dwaan
Hannelingen 4:812 in lamme man better makke
Romeinen 8:1417 wy lije mei Kristus
Romeinen 8:1823 ús lijen fan no hat neat te betsjutten…
Romeinen 8:2628a de Geast pleitet foar ús
Romeinen 8:3139 de oertsjûging fan it leauwe 
1 Korintiërs 12:1227 lidden fan ien lichem
2 Korintiërs 1:37 de God dy’t altiten fertreastget
2 Korintiërs 4:1618 moed hâlde, ek by ferfal
2 Korintiërs 5:110 ús ierdsk hûs dat ôfbrutsen wurdt
Filippiërs 2:2530 Epafroditus nei sykte útstjoerd
Jakobus 5:1018 gebed en salving by siken
1 Petrus 1:39 ‘Ek al moatte jimme no faaks noch in 
 koarte tiid troch alderhanne fersikings
 pleage wurde ’
1 Johannes 4:716 de leafde fan God
Iepenbiering 21:17 de nije himel en de nije ierde
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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

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
psalm Ik rop Jo, wol my rêding biede LfdT Ps 4

Moat ik, o hege Heare LfdT Ps 6
Hoe lang, o grutte God, hoe lang? LfdT Ps 13
Behoedzje my, myn taflecht en myn God LfdT Ps 16
De Heare is myn hoeder oer de heide LfdT Ps 23
God is myn ljocht en hel op wa’t ik bouwe LfdT Ps 27
By Jo haw ik myn taflecht nommen LfdT Ps 31
By Jo Heare, haw ik taflecht socht Tb I, Psalm 31I, antifoan I en II
Wês my tewille, Heare, want ik bin yn need Tb I, Psalm 31II, antifoan I en II
Hoe grut is de goedens Tb I, Psalm 31III, antifoan I en II
Ik loovje aloan myn God LfdT Ps 34
Wol hie ik foar my nomd: ik sil fuortoan LfdT Ps 39
Sa’t in ree, fan toarst ferlegen LfdT Ps 42 
O Hear, nim sels myn saak yn hannen LfdT Ps 43
Erbarming, Hear, erbarming, hear my oan LfdT Ps 51
Lit, o God, myn lûd net stjerre LfdT Ps 61
Nei Jo, myn God, myn God en Hear LfdT Ps 63
O God, Jo binne myn God Tb I, Psalm 63, antifoan II
God giet oerein, mei sterke hân LfdT Ps 68
Sjoch God, hoe’t my de need besprong LfdT Ps 70
By Jo sykje ik myn taflecht, Heare LfdT Ps 71
Jo hawwe, o Hear, fan lang ferfleine dagen LfdT Ps 90
Hear, Jo hawwe ús in taflecht west Tb I, Psalm 90, antifoan I en II
Dy’t by de Hear syn skûlplak fûn LfdT Ps 91
Dy’t yn ’e skûle fan de Heare wennet Tb I, Psalm 91, antifoan I en II
Hear, wol nei myn bidden hearre LfdT Ps 102
Lit alles yn my sjonge foar de Heare LfdT Ps 103 
God haw ik leaf, Hy wekket oer myn wei LfdT Ps 116
Ik haw de Heare tige leaf Tb I, Psalm 116, antifoan I 
Ik hie fertrouwen Tb I, Psalm 116, antifoan I en II
Myn God binn’ Jo, Jo wol ik tankje Tt 41 (Psalm 118)
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Lit, o God, myn lûd net stjerre LfdT Ps 61
Nei Jo, myn God, myn God en Hear LfdT Ps 63
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Sjoch God, hoe’t my de need besprong LfdT Ps 70
By Jo sykje ik myn taflecht, Heare LfdT Ps 71
Jo hawwe, o Hear, fan lang ferfleine dagen LfdT Ps 90
Hear, Jo hawwe ús in taflecht west Tb I, Psalm 90, antifoan I en II
Dy’t by de Hear syn skûlplak fûn LfdT Ps 91
Dy’t yn ’e skûle fan de Heare wennet Tb I, Psalm 91, antifoan I en II
Hear, wol nei myn bidden hearre LfdT Ps 102
Lit alles yn my sjonge foar de Heare LfdT Ps 103 
God haw ik leaf, Hy wekket oer myn wei LfdT Ps 116
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Myn God binn’ Jo, Jo wol ik tankje Tt 41 (Psalm 118)
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121
Ut djipten rop ik, Heare LfdT Ps 130
Kom priizgje no de Heare Tb I, Psalm 134, antifoan II
Halleluja, lit my sjonge LfdT Ps 146

akklamaasje/liet No sjong ik foar de Heare LfdT Gs 15
Sjoch, Hear, jo tsjinner stean LfdT Gs 68 lofsang fan Simeon
Lit no jo feint mar gean Tt Gs 71 lofsang fan Simeon
No giet it op in sjongen LfdT Gs 301
Och, bliuw mei jo genede LfdT Gs 423
De dingen hjir op ierde LfdT Gs 465
In minske wêze op ierde LfdT Gs 489
Jo, dy’t ús libben joegen Tt 122
Jo binne, leave God Tt 156
Wy sille libje út Gods hân Tt 173
Jo wolle troch de tiden Tt 175
Hillige Geast, Jo binne as de wyn Tt 180
Jo hawwe, o God, dit wiffe bestean betocht Tt 203
Ik stean foar Jo yn leechte en gemis Tt 205
Ik jou my yn jo hoede del Tb II, s. 480 (ZG VIII, 28)
Hear, ús nammen stean gravearre Tb II, s. 482 (ZG VIII, 19)
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121
Ut djipten rop ik, Heare LfdT Ps 130
Kom priizgje no de Heare Tb I, Psalm 134, antifoan II
Halleluja, lit my sjonge LfdT Ps 146

akklamaasje/liet No sjong ik foar de Heare LfdT Gs 15
Sjoch, Hear, jo tsjinner stean LfdT Gs 68 lofsang fan Simeon
Lit no jo feint mar gean Tt Gs 71 lofsang fan Simeon
No giet it op in sjongen LfdT Gs 301
Och, bliuw mei jo genede LfdT Gs 423
De dingen hjir op ierde LfdT Gs 465
In minske wêze op ierde LfdT Gs 489
Jo, dy’t ús libben joegen Tt 122
Jo binne, leave God Tt 156
Wy sille libje út Gods hân Tt 173
Jo wolle troch de tiden Tt 175
Hillige Geast, Jo binne as de wyn Tt 180
Jo hawwe, o God, dit wiffe bestean betocht Tt 203
Ik stean foar Jo yn leechte en gemis Tt 205
Ik jou my yn jo hoede del Tb II, s. 480 (ZG VIII, 28)
Hear, ús nammen stean gravearre Tb II, s. 482 (ZG VIII, 19)
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Ik jou my yn jo hoede del

2 Jo hâlde_altyd oer my de wacht,
 Jo, dy’t my helpe wolle
 as tsjust’re skaden fan ’e nacht 
 my ûnferhoeds oerfalle.

3 Jo sterke earm hâldt alles tsjin,
 gjin ûnheil kin my reitsje,
 Jo sille, wat de nacht ek bringt,
 as hoeder oer my weitsje.

4 Ik wol, no’t dizze jûn ferrint,
 net yn it leed fersinke 
 dat my de takomst faaks noch bringt,
 mar leaver hjiroan tinke

5  hoe’t ik, as alles tsjuster wie,
 Jo altyd nêst my fûn ha,
 hoe’t Jo my stjoerden troch jo rie,  
 en moed en útsjoch jûn ha.

6 Jo, sterke helper, sille wis
 my net allinnich litte;
 dat wat by Jo ferburgen is
 hoech ik no net te witten.
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7 Neat wat noch komt beëanget my.
 Ik sil jo trou fernimme.
 Ien ding mar freegje Jo fan my,
 dat ik hjoed en foar jimmer

8 yn djippe_en soargeleaze rêst
 my deljou sûnder fragen.
 Ha jo eartiids myn swiere lêst
 net yn jo geunst ferjage?

9 Jo sill’ der wêze mei jo ljocht
 as moarn de dei wer daget.
 Jo hawwe foarút al betocht
 al wat my dan behaget

10 No’t dizze dei yn ’t tsjuster giet,
 stiet dit my klear foar eagen:
 hoe’t, as ik ’t spoar wer bjuster wie, 
 Jo yn myn heil foarseagen.

11 Hear, reitsje sêft myn eagen oan,
 dan kin ik feilich rêste.
 Jo binn’ fannacht myn gids, en moarn 
 sill’ Jo wer by my wêze.

tekst  Jochen Klepper ‘Ich liege, Herr in deiner Hut’
oersetting  Cor Waringa
meldij  Fritz Werner

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ VIII, 28
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Hear, ús nammen stean gravearre

2 Lit ús stiloan waakse_en groeie 
 oant wy op ’e jongste dei 
 ienkear sillich iepenbloeie
 sa’t jo hillich wurd ús sei.
 Dan wurdt wier wat wy no dreame
 en Jo sille_yn ’t súv’re ljocht 
 ús mei nije nammen neame, 
 al fan ivichheid betocht.

tekst  Hans Mudde ‘Onze namen staan geschreven’
oersetting  Bernard Smilde
meldij  Herman Strategier

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ VIII,19 en Lieteboek foar de 
tsjerken, Gesang 273 
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Ynlieding
Wannear’t minsken yn in nij hûs tsjogge, is der sprake fan in oer
gongssituaasje. Dy wurdt karakterisearre troch it oanbrekken 
fan in nije perioade en dêrnjonken troch it ôfskied nimmen fan 
in foa rige, en faaks it ûnderweis earne ferbliuwen. In ferhuzing 
kin in krisismomint mei him meibringe. Dêr kinne gefoelens 
fan blyd skip en freugde, mar ek fan spyt, fertriet en ûnwissens 
in rol by spylje. Tagelyk jout in hûs, in nije wente, ek in gefoel 
fan besker ming en feiligens.

De Skriften ferkundigje dat God yn Kristus ûnder ús minsken 
wenje wol. Hy hat syn tinte ûnder ús opslein (Johannes 1:14). 
As wy Him leafhawwe en syn wurd bewarje, sille de Heit en 
Kristus by ús komme en by ús wenje (Johannes 14:23f. e.f.)
 Jezus socht minsken op en kaam by harren yn ’e hûs 
(ûnder oa ren by Sachéus, by Maria en Marta, by Petrus, de 
Emmaüsgon gers). Hy fûn dêr rêst, feiligens en moeting en brûkte 
it miel. Dêrmei brocht Er de frede fan God mei by de minsken 
thús. Dy opdracht joech Er ek oan syn learlingen (Lukas 10:5). 
Tagelyk ûntfong Er minsken dy’t by oaren net wolkom wiene 
en iet mei harren, lykas mei tolgarders en sûnders (Markus 
2:1517).

Yn it libben fan in kristen kin it bewenjen fan in (nij) hûs begelaat 
wurde troch in momint fan gebed en tawijing. Dêr kinne ûnder
skate aksinten in plak by krije. Sa sille de bewenners, en op ’e 
selde streek harren bewenning, in seine ûntfange. Jezus seit: 
‘As jimme in hûs yn geane, moatte jim earst sizze: “Frede oer dit 
hûs!” As der in man fan frede wennet, dan sil jimme fredewinsk 
sines wêze. Mar is dat sa net, dan sil dy fredewinsk by jimme 
weromkomme.’ (Lukas 10:56).
 Yn de easterskortodokse tradysje is it de gewoante dat de 
be wenners salve wurde. Yn alle gefallen reitsje beide, bewenners 
en hûs, op ferskillende wize opinoar belutsen. Ommers, de 
minske iepenet hert en hûs om dêr God, syn Skepper, en syn 
neiste mei tawijing yn te tsjinjen. Sa ûnderfynt er in hûs as 
mear as in sam ling stiennen. 

In wente tsjinnet ta befeiliging fan de minske, biedt beskerming 
oan liif en guod tsjin bedriging fan bûtenôf en jout wissichheid 
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oan wa’t rêst en frede sykje. Sa is hjir ek, yn oansluting op de 
doop, min ofte mear sprake fan it ôfwarjen fan it kwea. ‘De 
Heare hoedet dyn gean en dyn kommen’ (Psalm 121:8). Dat 
betsjut ek dat Hy derop tasjocht dat it goede talitten wurdt, it 
kweade bû tensletten en ferdreaun. Sa kinne de doopkears (en 
it doopwetter) by de hússeine in bysûnder plak ynnimme. Alles 
is derop rjochte om de bewenners ôf te sûnderjen fan it kweade 
en ta te wijen oan Kristus en de neisten.

It seinigjen fan in (nije) wente drukt it fertrouwen út dat de 
ferriisde Kristus hjoed mei syn frede by de minsken wenje wol 
(Johannes 20:1921). It hûs fan minsken makket Hy ta diel fan 
syn lichem, de Tsjerke, dêr’t de bewenners inoar troch bemoe
digje yn it leauwen, meiinoar bidde en meiinoar libje. Yn 
kristlike sin stiet dêrby sintraal:
 dat Kristus dit hûs bewenje mei. Hy is de Earstling dy’t foar

giet, Hy seiniget elkenien dy’t ynkomt mei syn oanwêzich heid.
 De leafde fan Kristus sil har wei fine en tanimme yn de 

ûnder linge leafde fan de bewenners en by de gasten, dy’t se 
as Kristus ûntfange.

 Kristus dielt yn de freugde en it fertriet fan elkenien dy’t yn 
dit hûs wennet.

 Hy begeliedt harren dy’t yn dit hûs har wei geane. Hy ûnt
fangt dejingen dy’t yn dit hûs har taflecht sykje.

 Sa sil de goede rook dy’t Kristus is, oan elkenien yn en om it 
hûs ferspraat wurde, wêrtroch’t de bewenners yn leauwe foar 
de machten fan it kwea behoede en beskerme wurde. Hjir sil 
de Geast fan God wenje en de namme fan de Heare útroppen 
wurde: ‘De Hear is hjir!’

Net allinnich it bewenjen fan in nij hûs, ek it ôfskied fan in 
âlde wenkrite en wente of in tydlik ferbliuw earne oars kinne 
soms ta iepentlike, soms ferburgen emoasjes by minsken liede. 
Gefoelens fan fertriet, ûnwissens en spyt karakterisearje dy faak 
yngripende oangelegenheid. Men kin by sa’n momint stilstean, 
of by it begjin fan in nije perioade koart weromsjen. Faaks kin 
in gebed dêr behelpsum by wêze (sjoch Karteksten).
Dat boppesteande noasjes yn de protestantske tradysje net 
alhiel ûnbekend binne, mei blike út it gebed yn it herfoarme 
Dienstboek (1955) ‘By de earste hústsjinst yn in nije wente’ 
(sjoch Kartek sten, nûmer 4 op side 495).
 De ‘Oarder foar in hússeine’ sa’t dy hjir folget, kin sjoen 
wurde as in skeakel yn it bysûndere omtinken yn de kristlike 
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ge meente foar it bewenjen fan ús huzen. Dêr’t net de hiele 
oarder brûkt wurde sil, is it mooglik om in pear ûnderdielen 
te kiezen. Kearnmominten binne yn alle gefallen Skriftwurd en 
seine foar bewenners en hûs.
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Taljochting
Foargonger(s)
Dêr’t it deistich libben ûnderfûn wurdt as ferbûn mei it gearkom
men en de earetsjinst fan de gemeente, leit it foar de hân om ek 
by de seiniging fan in nije wente amtsdragers oanwêzich wêze te 
litten. Sy kinne, dêrta oanwiisd troch de mienskip, by de oarder 
foargean. Húsgenoaten (lyts en grut) kinne ek ûnderdielen foar 
harren rekken nimme.

Plak
De begroeting en de iepeningsritus binne, as it heal kin, bûten
doar. De oanwêzigen komme by de foardoar of op in oar gaadlik 
plak byinoar. Ien fan de bewenners kin de begroeting foar har 
of syn rekken nimme. Dêrnei sil de foargonger fierder gean mei 
de iepening.

Ynliedend wurd
De foargonger sil koart stilstean by de betsjutting fan dit 
momint foar de nije bewenners en oare oanwêzigen. Hy sil mei 
help fan in Skriftwurd wize op Kristus, dy’t ús hûs mei syn 
oanwêzigens folje wol. Eventueel kin hjir omtinken jûn wurde 
oan it ôfskied fan de âlde wente. In gebedstekst dêrfoar is te 
finen ûnder Karteksten.

Attributen
Yn de sintrale romte kin in (doop)kears stean, dy’t ûnder de fie
ring nei it ynkommen oanstutsen wurdt. Dy kin ek meinommen 
wurde wannear’t in omgong troch it hûs hinne makke wurdt. 
Der kin in tafel klearmakke wêze mei in wyt kleed, kears(en), 
bibel, krúste ken, breaskaal. 

Omgong
Nei de eventuele oertinking kin in liet songen wurde. By de 
om gong troch it hûs hinne kin in lofliet of akklamaasje songen 
wurde. Yn de aparte fertrekken wurdt bidden en/of út de Skrift 
lêzen. It ien tal fan de gebeden sil oan de situaasje oanpast 
wurde. Yn berne keamers kinne bern mei de oanwêzigen harren 
eigen moai ste liet sjonge.
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Seine
Mooglik kinne de bewenners ûnder de eigentlike hússeine de 
han nen oplein krije of inoar de hannen oplizze. Nei de seine 
kin in kristlik symboal oerlange of oanbrocht wurde. Te tinken 
falt oan in krústeken/ikoan by de foardoar, yn de hal of (wen)
kea mer(s).
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Oarder foar de hússeine
BEGROETING
troch de bewenners

IEPENING

Seinige jimme, dy’t hjir byinoar kommen binne,
yn ’e namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast.
Amen.

As de heare it hûs net bout,
om ’e nocht wurkje de bouwers der oan;
as de heare de stêd net hoedet,
om ’e nocht is de wachter op syn iepenst.
Amen.  Ps 127:1

Karteksten 23

YNLIEDEND WURD

GEBED

Lit ús bidde.
… gebedsstilte …
Hear, Jo sizze:
‘Sjoch, Ik stean foar de doar en Ik klopje oan.
As ien myn lûd heart
en de doar iependocht,
sil Ik by him yn ’e hûs komme
en mei him ite
en hy mei My.’
Dêrom bidde wy Jo:
kom yn ús fermidden,
folje dit hûs mei jo oanwêzigens
en wês de maat fan elts dy’t hjir wennet.
Seinigje har yngean en har útgean
en stypje harren yn wurkjen en rêsten.
Lof oan Jo, dy’t seinige binne troch de Heit,
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Karteksten 4
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Elkenien giet it hûs yn en jout him derby yn in sintrale romte.
Dêr kin in kears oanstutsen wurde.

Ljocht is oanstutsen,
it strielet ús yn ’e mjitte.

Frede oer dit hûs,
elk dy’t hjir wennet!
… gebedsstilte …
Hear Jezus Kristus,
Jo hawwe tasein: ‘Dêr’t twa of trije 
yn myn namme byinoar binne,
bin Ik yn har fermidden.’

bern
Hear, ûntfermje Jo.
Hear, ûntfermje Jo.

Jo hawwe tasein
dat de Heit elk gebed ferheart
dat wy yn jo namme ta Him rjochtsje.

bern
Kristus, ûntfermje Jo.
Kristus, ûntfermje Jo.

Jo hawwe ús troch jo dea en opstanning
makke ta meiboargers fan de hilligen
en húsgenoaten fan God.

bern
Hear, ûntfermje Jo.
Hear, ûntfermje Jo.

Lit ús bidde
… gebedsstilte …
Jo dy’t it hûs fan Sachéus yngien binne,
kom ek by ús mei jo seine,
Jo dy’t libje en regearje yn alle ivichheid.
Amen.

Karteksten 5

LEZING út de hillige Skrift
bygelyks Genesis 18:18; Deuteronomium 28:16; I Keningen 8:2729; 
Lukas 24:2836a; Efeziërs 3:1419; Lukas 19:110; Johannes 14:26; 
Johannes 20:1921

In koarte ynlieding kin oan de lêzing foarôf gean.
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ANTWURDPSALM

Goed is de heare foar elkenien,
syn barmhertigens giet oer al wat Er makke hat.
De heare hâldt oerein al wa’t oan it fallen ta is
en alle delbûgden helpt Er oerein.

Alles sjocht nei Jo út
en Jo jouwe it op ’e tiid it iten.
Jo hâlde de hân iepen
en al wat libbet jouwe Jo sêd, sa’t Jo wolle.

Rjochtfeardich is de heare yn al syn wegen,
goedgeunstich yn al syn wurken.
De heare is deunby al wa’t om Him ropt,
al wa’t om Him ropt mei ynmoed.

Hy docht wat frommen begeare;
Hy heart har bange rop en ferlost har.
De heare hoedet elk dy’t Him leafhat,
mar de sûnders ferdylget Er allegearre.

Myn mûle moat de lof fan de heare útsizze
en al wat libbet moat syn hillige namme priizgje,
ivich en altyd. Ps 145:9;1421

Lietesuggestjes siden 502505

MEDITAASJE

LIET
om de tafel hinne Lietesuggestjes siden 502505

OMGONG TROCH IT HUS HINNE
Wylst de oanwêzigen by de ûnderskate romten fan it hûs lâns 
geane, kin in lofliet of akklamaasje songen wurde.

Karteksten 812
Lietesuggestjes siden 502505

HUSSEINE
as elkenien om de tafel werom is

Priizge binne Jo, Hear, ús God.
Jo hawwe yn Jezus, jo Soan, ûnder de minsken wenne.
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Wy loovje Jo,
wy priizgje Jo.

Jo Soan is it hûs fan Sachéus yngien.
Wy loovje Jo,
wy priizgje Jo.

Jo Soan hat de gastfrijens fan Maria en Martha 
oannommen
Wy loovje Jo,
wy priizgje Jo.

Hear, ús God,
dit hûs is foar ús in teken fan jo goedens.
Wy tankje Jo dat wy it yn gebrûk nimme meie.
En wy bidde Jo:
Kom mei jo seine + oer ús,
bliuw by elts dy’t yn dit hûs wennet,
skink harren de genede fan de gastfrijens
en bewarje harren foar ûnheil.
Wy loovje en wy priizgje Jo, 
hjoed en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Karteksten 1113

FOARBEA
Foar de foarbea kin de neikommende tekst keazen wurde of in 
tekst nei eigen kar

foargonger
Wy bidde ta God
yn waans leafde wy burgen binne:

ien fan de oanwêzigen
Himelske Heit,
wês foar de bewenners fan dit hûs
in help oan har side
en begelied har op har wegen.
Bliuw by ús, Hear.

Bewarje har foar tsjinslaggen
en iepenje har hert foar de need fan har neisten.
Bliuw by ús, Hear.
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Skink ús folk en hiel dizze wrâld
frede en gerjochtichheid
Bliuw by ús, Hear.

Meitsje ús ta trouwe tsjûgen fan jo wurd
en ta dieders fan jo leafde. 
Bliuw by ús, Hear.

Lit ús bidde, sa’t Jezus ús leard hat te bidden:

GEBED FAN DE HEAR

UTSTJOERING EN SEINEBEA
as de lêzing út Lukas 19:110 keazen is

Hjoed is oan dit hûs rêding skonken.
Frede en seine meie dêrop rêste 
en syn bewenners fol fan meitsje.
Dat elkenien dy’t hjir ynkomt en útgiet
seinige wurde mei troch de barmhertige God,
Heit, Soan en hillige Geast.
Amen.

Karteksten 1417

Under in miel is der gelegenheid foar goede winsken en kado’s.
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Karteksten
By it ôfskied fan in wente

1 Goede God,
wy tankje Jo
foar al it goede
dat wy de ôfrûne tiid/jierren
binnen de muorren fan dizze wente/ús foarige hûs
fan Jo ûntfange mochten –
de freugde en de freonskip
fan wa’t hjir/dêr meiinoar wennen,
de frede dy’t oaren ús brochten.
Wy freegje jo om by ús te wêzen
en ús te ferjaan 
dêr’t pine en fertriet ús noch drukke,
dêr’t wy elkoar belêste hawwe
en ferwûne.
Jou ús de wissichheid 
dat it sa goed is,
dat Jo mei ús 
nije wegen geane
dy’t iepen steane nei jo takomst.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Iepening

2 Seinige jimme dy’t hjir byinoar binne
yn de namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast.
Amen.

It Wurd is minske wurden
en hat ûnder ús wenne.  Joh 1:14
Amen.

3 Seinige jimme dy’t hjir byinoar binne
Yn de namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast. 
Amen.

Wat is it goed, wat hearlik
dat bruorren byinoar wenje.
Amen.  Ps 133:1
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Gebed

4 O barmhertige God,
wy tankje Jo mei hert en siel
dat Jo, dy’t it libben fan ús allegearre liede,
ús dit hûs jouwe
om dêr as húshâlding yn te wenjen en te wurkjen.
Wy tankje Jo foar de befeiliging en beskutting,
dy’t Jo ús yn dizze wente jouwe. 
Wolle Jo ús yn jo goedens as in heit 
foar alle ûnheil behoedzje,
mar lit ús foaral
yn goede en minne tiden witte
dat wy jo eigendom binne.
Dat, neffens jo gebod,
dy leafde ek ûnder ús wenje mei,
dêr’t Jo jo seine op jaan kinne.
Byn ús gear
yn de oanbidding fan jo Namme
en fernij yn ús herten
de ferwachting fan it Hûs
dat Jo taret hawwe
foar eltsenien dy’t Jo leafhat –
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

By it ynkommen

5 Frede oer dit hûs,
oer eltsenien dy’t hjir wennet!
... gebedsstilte ...
Goede God,
wy tankje Jo
foar dizze nije wente fan N en N
en wy bidde:
wês yn ús fermidden,
hjoed en eltse nije dei.
Lit harren yn dizze romte en omkriten
meiinoar yn frede en leafde libje.
Amen.
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Under de omgong troch it hûs hinne

Te brûken by de ûnderskate romten dy’t oandien wurde. De 
folchoarder kin oan de omstannichheden oanpast wurde.

6 Sliepkeamer

Dizze romte is dyn sliepkeamer.
Datst der by nacht genietsje meist
fan in wolfertsjinne rêst.

Deljaan mei ik my, sliepe,
wer wekker wurde – de heare is myn rêst.
De heare, Hy is de befrijer.
Mei jo seine oer jo folk komme. Ps 3:6,9

Lit ús bidde.
... gebedsstilte ...
Barmhertige God,
Jo jouwe it jo beminden yn de slomme,
Jo siedzje jo namme yn ús djipste dreamen.
Wy bidde Jo:
weitsje as in wachter yn de nacht
oer N,
kear de listen fan de kweade 
en lit har/him yn frede rêste.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

7 Wurkkeamer

Yn dizze keamer, N, silsto alle dagen dyn wurk dwaan.
Datsto dêr freugde en foldwaning yn fine meist
en oaren dermei fan tsjinst wêze meist.

Lit ús jo genede sjen, Hear, ús God.
Befêstigje it wurk fan ús hannen,
it wurk fan ús hannen, befêstigje dat. Ps 90:17

8 Keuken

N, hjir silsto alle dagen it miel tameitsje
en fan de goede jeften fan de skepping fan God genietsje.
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De dimmenen dogge har te goed en wurde sêd,
dy’t de heare sykje, priizgje Him;
jimme hert mei foargoed oplibje. Ps 22:27

Lit ús bidde.
... gebedsstilte ...
God, Skepper fan alle libben,
Jo jouwe ús iten
en alles dêr’t wy yn dit libben ferlet fan hawwe.
Wy loovje Jo om jo jeften
dy’t wy alle dagen fan Jo krije.
Wol út jo oerfloed alle minsken te iten jaan
en meitsje ús ree
om harren dy’t te min hawwe, te helpen.
Om Kristus’ wil, jo Soan en ús Hear.
Amen.

9 Studearkeamer

N, dit is dyn studearkeamer
dêr’t alle dagen de boeken iepengeane.
Datsto hjir ynspirearre wurde meist
troch de frede fan God, dy’t alle ferstân te boppe giet,
en fol iver en tankberens
dyn wurk (foar ...) dwaan meist.

Mei de God fan de frede dy mei alle goeds tarisse,
sadatsto dwaan kinst wat Hy wol.
Mei Hy yn ús bewurkje
wat Him oanstiet,
troch Jezus Kristus.
Oan Him de gloarje, yn der ivichheid. Amen.

Hebr 13:20a21

10 Utfanhûzerskeamer

Dit is dyn útfanhûzerskeamer,
dêr’t gasten genietsje meie fan dyn gastfrijens.

Lit ús bidde.
... gebedsstilte ...
Goede en barmhertige God,
yn minsken komme Jo ús yn ’e mjitte,
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yn harren antlit kinne wy Jo weromkenne.
Jou ús de genede
om foar eltsenien iepen te stean,
dy’t jo ingel en profeet wêze kin
en ús ferhelje kin fan jo leafde. 
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

Seine

11 Priizge binne Jo, Hear, ús God.
Jo hawwe yn Jezus, jo Soan, ûnder de minsken wenne.
Wy loovje Jo,
wy priizgje Jo.

Jo Soan is it hûs fan Sachéus yngien.
Wy loovje Jo,
wy priizgje Jo.

Jo Soan hat de gastfrijens fan Maria en Marta 
oannommen.
Wy loovje Jo,
wy priizgje Jo.

Hear, ús God,
dizze wente sil foar N in nij thús wurde.
Hja/hy hat dizze romte(n) ynrjochte en taret.
Jo hawwe dêr jo beskerming by bean.
Dêr tankje wy Jo foar.
En wy bidde:
ûntfermje Jo mei jo seine + oer dit hûs,
bliuw by eltsenien dy’t hjir libbet.
Bewarje harren yn moaie en minne tiden,
jou freugde en ienriedigens,
want Jo binne in God fan leafde en frede.
Wy loovje en wy priizgje Jo,
hjoed en alle dagen fan ús libben.
Amen.

12 Priizge binne Jo, Heit,
omdat jo Soan Jezus Kristus,
minske wurden is, foar ús goederbêst,
en omdat Hy ús troch syn wurd en foarbyld
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leard hat om jo wil te dwaan.
Sjoch yn jo goedens op dit hûs
en jou it jo seine +.
Ferhear it gebed dat wy,
mei syn bewenners,
ta Jo rjochtsje.
Skink harren frede en freugde
yn de hillige Geast
en beskerming yn alderhanne gefaar.
Bewarje harren foar falsk betrouwen
op fergonklike dingen
en lear harren dat Jo sels de bestimming fan ús libben 
ninne.
Dêr bidde wy Jo om
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

13 de bewenners kinne hjir de hannen oplein krije

Wês oanwêzich, goede God, by jo tsjinners.
Seinigje + harren en dit hûs troch tichteby te wêzen.
Dat it tawijd wêze sil oan jo leafde.

Alle neikommende gebeden kinne troch in famyljelid/
freon(dinne)buorman/frou sprutsen wurde.
Kear de listen fan de kweade 
en befrij harren fan alle kwea.
Dat Jo harren taflecht binne
as se hjir ferbliuwe.

Dat Jo harren begeliede
as se it ferlitte,
dat Jo harren ferwolkomje
wannear’t se thúskomme.

Dat jo hillige ingels by harren wenje,
by dei en by nacht,
dat dy harren yn frede bewarje
oant yn jo keninkryk.

En mei jo seine hieltyd oer ús wêze.
Amen.
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Utstjoering en seinebea

14 Mei de seine fan God rêste 
op jim byinoar wêzen yn dit hûs.
Mei de frede fan de Hear wêze mei eltsenien
dy’t hjir yngiet en útgiet.

Mei de almachtige God,
Heit, Soan en hillige Geast,
jimme seinigje en behoedzje.
Amen.

15 De frede fan Kristus,
dêr’t jimme yn ien lichem ta roppen binne,
is yn jim herten.
Mei it wurd fan Kristus 
ryklik yn jim wenje,
sadat jimme yn alle wiisheid
elkoar leare en teplak sette,
en mei psalmen, lofsangen
en geastlike lieten
God tank bringe yn jim herten.
En wat jimme ek dogge
mei wurd of wurk, 
doch dat allegear yn de Namme
fan de Hear Jezus,
en bring troch Him
tank oan God, de Heit.  neffens Kol 3:1517

 Amen.

16 Mei de frede fan Kristus yn ús hert regearje 
en mei it wurd fan Kristus oerfloedich yn ús wenje,
sadat wy alles wt wy dogge
yn wurd en died dwaan sille
yn de namme fan de Hear.
Amen.

17 Wy freegje Jo, God,
oft Jo mei jo leafde
yn ús hûs wenje wolle.

Wy freegje Jo, Jezus,
oft Jo mei jo leafde
yn ús hert wenje wolle.
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Wy freegje Jo, hillige Geast,
oft Jo ús 
mei jo leafde seinigje wolle. 

Seinigje ek de minsken fan wa’t wy hâlde,
heit, mem, bern, bruorren, susters
en mei wa’t wy hjir wenje meie.
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
Trs Tusken rein en sinne

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
by it ynkommen Hoe leaflik is jo hûs, o Hear LfdT Ps 84

Dy’t by de Hear syn skûlplak fûn LfdT Ps 91
O iiv’ge Heit, o heimenis LfdT Gs 321
As God it hûs it heil ûnthâldt LfdT Gs 368
It hûs dêr’t wy yn wenje Tb II, s 504 (ZG I/II, 112)
Oeral wenje, gjin eigen plak Tt 115
Us hûs Trs 78

antwurdpsalm Lit no de lofsang klinke LfdT Ps 107 
Net ús, o Hear, net ús komt gloarje ta LfdT Ps 115
Net ús, o Heare, net ús, mar jo namme Tb I, Psalm 115, antifoan I en II
As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
Hoe sillich, as yn ’t âlderhûs feriene LfdT Ps 133
Jim, tsjinners fan de Heare, kom LfdT Ps 134 
Kom, priizgje no de Heare Tb I, Psalm 134, antifoan II

liet (om de tafel 
hinne)

As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
No sjong ik foar de Heare LfdT Gs 15
Jo folgje ús út Jeruzalim LfdT Gs 72
Frede foar dit hûs Tb II, s. 506 (ZG VIII, 64)
Yn ’e hûs dêr libje minsken Trs 77

akklamaasje by de 
omgong troch it 
hûs hinne

Halleluja Tb I, liturgyske sangen 4256 en 137
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 Lietesuggestjes
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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 – 
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It hûs dêr’t wy yn wenje Tb II, s 504 (ZG I/II, 112)
Oeral wenje, gjin eigen plak Tt 115
Us hûs Trs 78

antwurdpsalm Lit no de lofsang klinke LfdT Ps 107 
Net ús, o Hear, net ús komt gloarje ta LfdT Ps 115
Net ús, o Heare, net ús, mar jo namme Tb I, Psalm 115, antifoan I en II
As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
Hoe sillich, as yn ’t âlderhûs feriene LfdT Ps 133
Jim, tsjinners fan de Heare, kom LfdT Ps 134 
Kom, priizgje no de Heare Tb I, Psalm 134, antifoan II

liet (om de tafel 
hinne)

As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
No sjong ik foar de Heare LfdT Gs 15
Jo folgje ús út Jeruzalim LfdT Gs 72
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akklamaasje by de 
omgong troch it 
hûs hinne

Halleluja Tb I, liturgyske sangen 4256 en 137
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It hûs dêr’t wy yn wenje

2 De stêd dêr’t wy oan bouwe
 ta minsklik fuortbestean,
 dêr’t wy yn goed betrouwen
 yn stean en lizzen gean,
 dy stêd hat God hjir roppen
 as byld fan Him foar ús.
 Hy is in hûs fan frede,
 wy fine_yn Him in thús.
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3 In wenstee mei gâns keamers,
 sa is ús God en Heit;
 dêr fiele wy ús burgen
 en ien, yn feilichheid.
 Dêr’t Hy de folken sêdet
 en brea en frede skinkt.
 Dêr’t Hy op wûnd’re wize
 om hiel ús libben tinkt.

4 Mei my jo himel heuge
 as ik my frjemdling fiel.
 Wol ’t fjoer fan libbensfreugde
 ûntstekke yn myn siel.
 Wol my aloan oertsjûgje
 dat Jo oanwêzich binn’,
 en lit ús yn dit wenplak
 jo minsklik wêzen sjen.

tekst  Huub Oosterhuis ‘Het huis waarin wij wonen’
oersetting  Atze Bosch
meldij  Bernard Hujbers

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ II, 112



Frede foar dit hûs

2 Frede foar dit hûs
 fûndearre op betrouwen.
 De poarte sierd mei wysheid
 dy’t yn de moarntiid rûkt.

3 Frede foar dit hûs,
 in  rêstplak oan de paden
 foar wa’t mei iepen hannen
 graach ûnderdak ha soe.

4 Frede foar dit hûs,
 foar wa’t dêr wenje leafde,
 dat hja de seine priuwe,
 fan fruchten, brea en wyn.

5 Frede foar dit hûs,
 wannear’t de nachten komme,
 dat wy de waarmte diele
 en God it tsjuster keart.

tekst  Andries Govaart ‘Vrede voor dit huis’
oersetting  Lyske Boersma
meldij  Toon Hagen

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ VIII, 64

506 Seinigingen / Hússeine
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Ynlieding
Dat in minske yt en drinkt, is in deistich barren, nedich foar syn 
lichaamlik fuortbestean en it opdwaan fan enerzjy. Dat er dêr 
soms de tiid foar nimt en it leaver net allinnich docht, jout oan 
dat njonken spiziging it iten ek in boarne fan ynspiraasje wêze 
kin foar ûnderlinge moeting, útwikseling fan freugde en fertriet. 
Dan wurdt it iten mear as it ta jin nimmen fan leefkost. It wurdt 
in miel. Dat kin in feestlik en in sober karakter hawwe, nei 
geraden it soarte fan moeting. Mar hieltyd is it meiinoar ferbûn 
wêzen re den foar it oan tafel gearkommen. Kommunikaasje en 
sêding geane hân yn hân. Dêr’t minsken troch de need allìnnich 
ite, wurdt de iensumens faak pynlik field. Yn guon situaasjes 
hawwe húsge noaten ek mar ien kear deis de mooglikheid om 
inoar ûnder it miel wat langer te moetsjen.

Troch it iten en it miel wit men jin ek ferbûn mei de skepping. 
Ierde en see, planten en bisten binne it natuerlike fermidden fan 
de minske om yn te libjen en foarmje de basis foar syn libben 
en spiziging. Boppedat is der ek, faaks wat mear op ôfstân, in 
ferbû nens mei harren dy’t út dy ‘natuerprodukten’ ús deistich 
brea be rêde. Dêrnjonken sil men ek geregeldwei beseffe dat net 
elkenien op ierde oer foldwaande iten beskikke kin, in reden om 
tankbe rens foar de eigen omstannichheden blike te litten en in 
mooglike ympuls om jin yn te setten foar in bettere ferdieling 
fan it iten yn de wrâld. In miel is boarne en fiedingsboaiem foar 
groeiende hu maniteit. Gastfrijens kriget ek in bysûnder aksint, 
benammen wannear’t gasten oan tafel útnoege wurde.

Wa’t leaut dat er syn libben út Gods hân kriget, sil ek yn it stik 
fan it miel by dy ferwûndering stilstean. In soad ferhalen yn de 
Skriften, oer de moeting fan God en minsken en fan minsken 
ûn derinoar, tsjûgje fan it bysûndere plak dat it miel dêrby 
ynnimt. Wy kinne tinke oan de ûnfangst fan de ingels fan de 
Heare troch Abraham oan syn tafel (Genesis 18:115), oan de 
spiziging en de lafenis fan it folk fan God yn de woestyn (Exodus 
16 en 17), oan it profetysk fisioen fan it miel foar alle folken op 
de berch fan de Heare (Jesaja 25:612), oan de oanwêzichheid 
fan de Minskesoan yn de hongerige en toarstige neiste (Mattéus 
25:3145), oan syn oanwêzichheid oan tafel yn de huzen fan 
syn learlingen, mar ek fan tolgarders en sûnders. Yn al dy 



509Ynlieding

ferhalen markearret it miel de moeting fan God en minsken. 
Krekt foar syn dea en fuorten daliks nei syn ferskining as de 
Ferriisde sit Kristus oan tafel mei syn freonen. Foar in kristen 
is der gjin miel mear, dêr’t de Hear ek net oansit. Hy is de Gast 
oan tafel. En ek de Gasthear. Krekt omdat Er ûnder it miel mei 
syn freonen, dat ta in teken fan syn bliuwende oanwêzichheid 
ûnder ús makke hat.

Njonken it moarns en jûnsgebed is it miel yn de ‘húslike eare
tsjinst’ it momint om de tankberens foar it libben út te drukken. 
Men bidt en freget om seine ‘oer dit iten’, men tinkt nei oer in 
wurd út de Skriften. De tafelgenoaten sprekke har tankberens 
út oer de jeften dy’t ûntfongen en tamakke binne en bidde mei 
de Hear om it deistich brea yn it Us Heit. Yn it gebed wurdt de 
langst utere nei ienheid en ienigens ûnder de tafelgenoaten, 
om ferlichting fan de hongersneed yn de wide wrâld. Dêr kin 
in ak sint by jûn wurde oan de tiid fan de dei yn it ramt fan 
it liturgysk jier, sadat de ferbûnens mei de tsjerke op ierde ta 
utering komt.

It Us Heit is de ienfâldichste foarm fan it gebed by it miel. De 
ûndersteande oarders biede de mooglikheid om de seiniging 
foar it miel en de tanksizzing nei it miel fierder stal te jaan. 
De oarders foar lyts en grutter fermidden kinne ôfwikseljend 
brûkt wurde. De kearn fan de oarder bestiet út in Skriftwurd, it 
Gebed fan de Hear en de seine foar miel en tafelgenoaten.
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Taljochting
Oarders
Oarder I, foar en nei it miel, is bedoeld foar persoanlik 
deistich gebrûk yn lyts fermidden. By oarder II kin men 
oan in gruttere groep tinke, bygelyks op in gemeentedei, 
in gearkomste yn Ad vint of fjirtichdagetiid, in praatgroep, 
famylje of freone miel/aga pèfie ring (in miel mei ûnderskate 
liturgyske mominten). Dy oarder hat suver in gelikense opbou 
as de oarders foar de hús seine, de reis seine en de seiniging 
en salving fan siken.

Foargongers
De teksten kinne, yn ôfwikseling, troch alle tafelgenoaten út
sprut sen wurde. Soms sil de âldste foargean, soms de jongste, 
soms de bewenner, soms de gast.

Hâlding en hannelingen
Men kin yn jin omgean litte om eventueel meiinoar steande te 
bidden. Ek oare hannelingen en rituelen kinne in plak krije, 
lykas it oanstekken fan in kears (bygelyks op de sneontejûn, 
oan it begjin fan de dei fan de Hear) ear’t men begjint, en it 
dôvjen dêr fan nei it ôfslutingsgebed.
 Under it bidden fan it Us Heit kin men inoar de hân jaan. Dy 
hanneling fan ferbûnens kin oan de ein fan it iepeningsgebed, 
foardat men begjint te iten, ek dien wurde as in groet fan frede. 
In mienskiplik begjin kin ek troch it sjongen fan in liet of kanon 
in bysûnder ferbinend karakter krije.

Betinkingsgebed
Dêr’t men yn it gebedslibben wend is om de libbenen en de 
deaden opnommen te witten yn it mienskiplik stean foar Gods 
troan, yn himel en op ierde, dêr sil men ek op stelde tiden de 
nammen neame fan dierberen út de rûnte fan de famylje, dy’t ús 
yn it leauwen foargien binne. Sa is it mooglik om ien kear wyks 
de nammen fan de ferstoarnen oan tafel te neamen. Harren 
nammen kinne optekene stean yn in betinkingsboek of in 
húsbibel. Dêr kinne ek de nammen oan tafoege wurde fan harren 
dy’t yn dizze wrâld, foarhinne of yn ús dagen, op bysûndere 
wize tsjûgenis ôfl ein hawwe fan harren leauwen en fertrouwen 
yn God en minsken (sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, 
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Skrift – Miel – Gebed, de siden 731737 en betinkingsgebeden 
op de siden 832833). Ek doopdagen, jierdagen en stjerdagen 
kinne yn in betinkingsboek, mei in dêrfoar ornearre gebed, 
opnommen wurde (sjoch Kar teksten). 
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Tafelseine – Oarder 1
(yn lyts fermidden)

FOAR ITEN

Yn de namme fan de Heit en de Soan
en de hillige Geast.
Amen.

Hear, seinigje ús en dizze jeften
dy’t wy út jo mylde hân ûntfange meie. 
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

Hear, ûntfermje Jo oer ús.
Kristus, ûntfermje Jo oer ús.
Hear, ûntfermje Jo oer ús.

Ús Heit ...

Mei de Kening fan de ivige hearlikheid 
ús dielgenoat meitsje fan it himelsk gastmiel.
Amen.

NEI ITEN

Betink yn jo goedens, Hear,
wa’t honger hat en gjin iten fynt.

Betink yn jo goedens, Hear,
wa’t hongeret en toarstet nei jo gerjochtichheid.

Betink yn jo leafde, Hear,
wa’t útsjocht nei it libben dat Jo skinke.

Karteksten 19

[BETINKINGSBEA]
Karteksten 2021

As dat net foar iten bidden is
 Us Heit …
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SEINEBEA

Dat de genede fan ús Hear Jezus Kristus
oer ús wêze mei,
dat de leafde fan God
ús begeliede mei,
dat de mienskip yn de hillige Geast
ús bliuwend bine mei.
Amen.

Karteksten 18
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Tafelseine – Oarder II
(yn grutter fermidden)

FOAR ITEN

IEPENING

Seinige wa’t hjir byinoar kommen binne
yn de namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast.
Amen.

Alles sjocht nei Jo út 
en Jo jouwe it op ’e tiid it iten.
Jo hâlde de hân iepen,
al wat libbet jouwe Jo sêd, sa’t Jo wolle. Ps 145:1516

Karteksten 16

GEBED

Jou dat dit iten, Hear,
dat wy út jo hân krije,
net allinnich sêding
foar ús lichem is,
mar dat it in teken is
fan in bliuwend ferbûn mei Jo.
Amen.

LEZING út de hillige Skrift
bygelyks Jesaja 25:68; Lukas 24:2931; Mattéus 6:26; Mattéus 6:31
33; Johannes 6:58

Hjir kin ek it Evangeelje fan de ôfrûne snein lêzen wurde. 
Lêsroasters foar deistich gebrûk binne yn Tsjinstboek – in oanset, 
diel I, siden 12211248 te finen.

ANTWURDPSALM

De wet fan de heare is folslein:
libbenskrêft foar de minske. 
It gebod fan de heare is helder:
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ljocht foar de eagen.
It is begearliker as goud, 
as fyn goud yn oerfloed,
En swieter as huning,
as huning krekt út de raat. Ps 19:8a;9b;11

Lietesuggestjes siden 527529

[MEDITAASJE]

LIET
Lietesuggestjes siden 527529

TAFELSEINE

Hear, seinigje ús en dit iten
dat wy út jo mylde hân ûntfange
troch Kristus, ús Hear.
Amen.

of

Hear, seinigje ús en dit miel
dat wy út jo goedens ûntfange 
troch Kristus, ús Hear.
Amen.

of

Goede God, Jo binne de wiere spize,
Jo jouwe it libben oan de wrâld.
Seinigje dit miel
en ús byinoarwêzen yn leafde.
Amen.

Karteksten 1217

 Us Heit ...

Eltsenien winsket elkoar in seinige miel

NEI ITEN

Tankje de heare, want Hy is goed. [Halleluja.]
Ivich duorret syn geunst. [Halleluja.] Ps 118:1
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of

Loovje de heare, myn siel,
priizgje, myn hert, syn hillige namme.
Loovje de heare, myn siel,
ferjit net ien fan syn woldieden. Ps 103:12

Karteksten 19

As dat net foar iten bidden is
 Us Heit ...

[BETINKINGSBEA]
Karteksten 2021

GEBED

Goede God,
Jo binne ús nei, 
Jo hawwe ús te iten jûn,
Jo hawwe ús leaf. 
Ferlit ús net,
sa bidde wy,
gean mei ús mei,
dizze dei en alle dagen,
yn ivichheid.
Amen.

of

Hear, ús God,
út jo mylde hân
hawwe wy alles ûntfongen.
Jou dat wy yn wurd en died
fan jo goedens tsjûgjen bliuwe
en trou bliuwe oan jo namme,
alle dagen fan ús libben.
Amen.

Karteksten 2233
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Karteksten
Foar iten

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I side 1136f.

IEPENING

1 Allegearre ferwachtsje fan Jo
dat Jo har iten jouwe op ’e tiid.
As Jo it har jouwe, dan nimme se it,
as Jo de hân iepen hâlde, wurde se sêd fan it goede.

    Ps 104:2728

2 yn de tiid fan Advint

 Lit ús jo geunst sjen, o heare, 
 en jou ús jo heil. Ps 85:8

3 yn de tiid fan Krysttyd oant Epifany

 It Wurd is minske wurden, halleluja
 en it hat ûnder ús wenne, halleluja. Joh 1:14

4 yn de fjirtichdagetiid

 Net fan brea allinnich sil de minske libje,
 mar fan alles wat út Gods mûle komt. Mt 4:4

5 yn de peasketiid

 Dit is de dei dy’t de heare makke hat,
 om Him wolle wy jubelje en bliid wêze. Ps 118:24

6 yn de pinkstertiid

 Stjoer jo amme en wy wurde skepen, halleluja.
 Sa jouwe Jo de ierde in nij oansjen, halleluja. 
    Ps 104:30
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GEBED

7 Heit yn de himel,
Jo jouwe ús minsken
alles dêr’t wy ferlet fan hawwe.
Dêr tankje wy Jo foar.
Wy wolle Jo helpe
om jo jeften troch te jaan, 
sadat elkenien genôch kriget,
alle dagen op ’e nij.
Wy tankje Jo foaral
foar jo grutste geskink:
Jezus Kristus,
jo Soan en ús Hear.
Amen.

8 Hear Jezus Kristus,
oeral dêr’t Jo binne,
sêdzje Jo ús minsken 
mei it brea fan genede
en de wyn fan de leafde.
Jo bringe ús byinoar
op wei nei de takomst dy’t ús tasein is.
Lit de rûnte om dizze tafel hinne, 
ús iten en ús sprekken
in foarsmaak wêze fan wat komme sil:
in libben op ierde
yn gerjochtichheid en frede.
Amen.

9 O Hear ús God, sa myld en goed,
wol oer dit miel jo seine skinke.
Jo hawwe ús libben op ’e noed,
jou ús te iten en te drinken.
Dat wy de goede mjitte leare,
ús hâlde en drage sa’t it heart,
ús sielen nei de himel keare,
jo wurden drage yn ús hert.
Amen.

10 Seinigje my, goede God,
oan dizze tafel.
Jo binne myn gast,
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ik yt mei Jo mei,
wy binne net allinnich.

Seinigje it brea,
it miel dat ik taret haw.
Dat ik net it sicht ferlies
op wa’t like stil as ik
by de tafel sit.

Ferdriuw de pine 
fan de iensumens
en sêdzje my 
mei de freugde
dy’t jo geheim is,
dat siel en lichem
sêd wurde meie.
Amen.

11 Hear, ús God,
fan Jo komt alles wat dizze tafel biedt:
de frucht fan de ierde,
it wurk fan ús hannen,
de smûkens fan it byinoarwêzen.
Wy tankje Jo foar iten en drinken, 
foar ús lok en ús freugde.
Betink ek yn jo goedens, Heit, 
ús susters en bruorren dy’t honger lije,
siik of iensum binne.
Wês by harren,
lit ús help foar harren jo seine wêze,
troch Kristus, ús Hear.
Amen.

TAFELSEINE

12 yn de peasketiid

Libbene God,
seinigje ús en dit miel;
lit ús diele
yn de opstanning fan Jezus,
de Libbene,
dy’t de dea oerwûn hat,
ienris en foargoed,
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en om wa’t wy Jo tankje,
dizze dei en alle dagen.
Amen.

13 Seinige binne Jo, 
Ivige, ús God,
Kening fan de wrâld,
dy’t it brea út de ierde fuortkomme litte.
Seinige binne Jo,
Ivige, ús God,
Kening fan de wrâld,
Skepper fan de frucht fan de wynstôk.
Amen.

14 Genedige Heit,
Jo hawwe ús troch jo goedens
op ’e nij de tafel taret.
Seinigje dit miel,
dat wy, sterke nei lichem en geast,
ús yn jo tsjinst stelle meie
en dwaan meie wat Jo haget.
Skink ús de lieding fan jo Geast
by it lêzen fan jo Wurd.
Jou dat wy, dy’t hjir no meiinoar oansitte,
ienris ek dielgenoaten wêze meie
fan it himelske gastmiel,
dêr’t wy ta noege wurde 
troch ús Sillichmakker en Kening
Jezus Kristus.
Amen.

15 O Master, dy’t ús makke ha
en meiinoar te iten jouwe,
Jo skikten ús it goede ta:
dat wy net skeine jo betrouwen.
Wês mei de wurden dy’t wy sizze,
it brea ús yn ’e mûle jûn,
dat dy de takomst iepenlizze
fan Jo en ús, foargoed ferbûn.
Amen.

16 Hear fan himel en ierde,
seinigje ús mei jo leafdejefte,
dat ús swak en behoeftich lichem
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dêr ferkwikt en fersterke troch wurde mei.
Jou ús ek in libben sicht
op ús geastlik tekoart en ûnmacht,
sadat wy hongerje en toarstgje 
nei de folsleine gerjochtichheid
fan jo leave Soan Jezus Kristus
om dêrmei sêde te wurden
foar it ivige libben.
Amen.

17 O libbenswelle,
brea djoer betelle,
jûn oan ús byinoar
op dizze dei – 

mei wat Jo jouwe,
ús tabetrouwe, 
krije wy mear as sêd
no en tenei – 

as wy jo seine
reewillich heine,
diele wy oaninoar
de frede mei.

SEINEBEA

18 Mei de heechhillige God, dy’t minsken leafhat,
ús seinigje, hoedzje en ferljochtsje, 
ús en allegearre dy’t ús op ’e noed jûn binne.
Amen.

Nei iten

PSALM

19 Al jo wurken moatte Jo tankje, heare,
en jo geunstlingen moatte Jo priizgje. Ps 145:10

Eare oan de Heit en de Soan en de hillige Geast,
lykas yn it oanbegjin, no en jimmer
en fan ivichheid oant ivichheid.
Amen.
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BETINKINGSBEA

20 Wy betinke, Hear,
harren dy’t troch de dea
út ús midden weinommen binne
en dy’t no rêste
yn de frede fan jo keninkryk,
... gebedsstilte ...
Wy tankje Jo foar al it goede
dat hja brocht hawwe.
Seinigje ús mei de bywêzigens fan jo genede. 
Sa bidde wy:
Jo dy’t ferriisd binne, hear ús gebed.

21 Wy betinke, Hear, ús leave deaden
dy’t yn de frede fan jo hearlikheid yngien binne:
... gebedsstilte ...
Skink jo bywêzigens, God, oan wa’t efterbleauwen
en lit ek ús útsjen nei it ivich libben,
troch Kristus, ús Hear.
Amen.

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I side 1136f.

GEBED

22 Barmhertige God, wy tankje Jo foar al jo woldieden.
Jou ús in hert fol freugde,
no en alle dagen fan ús libben.
Amen.

23 Jo binne it ljocht fan de wrâld,
Jo binne it brea fan it libben.
Lof Jo, o Kristus.

Lietesuggestjes siden 527529

24 Seinige binne Jo, God,
Skepper fan alles wat libbet.
Ut jo mylde hân
hawwe wy jeften krige.
Oan Jo drage wy op
de fruchten fan de ierde,
it wurk fan ús hannen.
Meitsje it foar ús en foar elkenien 
ta libbensbrea 
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foar ûnderweis nei jo keninkryk,
foar no en altyd.
Amen.

25 Jo, Kening fan de wrâld,
wy tankje Jo
foar al jo goede jeften.
Boppe alles tankje wy Jo
foar jo grutste jefte:
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

26 Jo drage en sêdzje de wrâld
dei oan dei,
en djipper as wy tinke doare,
binne Jo oanwêzich,
oeral dêr’t wy geane.
Wy tankje Jo foar dy oanwêzigens,
sa ferburgen en kwetsber,
sa trou en wier.
Wy leauwe dêryn en wy libje fan Jo,
sa’t wy libje fan it brea,
sa’t wy hongerje en toarstgje nei gerjochtichheid.
Amen. 

27 Te priizgjen is ús God,
fan wa’t komt wat wy iten hawwe
en troch waans goedens wy libje.
Te priizgjen is Hy
en te priizgjen syn Namme.
Amen.

28 Wy tankje Jo, Hear,
foar dit iten en dit drinken,
foar freonskip dy’t ús gearbynt,
foar jo leafde,
troch Kristus, ús Hear.
Amen.

29 Foar alle goede jeften, Hear,
oan Jo de tank en ear’. 

Wy tankje Jo foar ’t deistich brea,
foar krêft en sûnens, Hear.
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30 O Hear, wy tankje Jo fan herten
foar alles wat ús smeitsje mocht.
Wy koene hjoed op tafel sette
it iten dat ús libjen docht.
Mar Hear, wy tankje ’t aldermeast
dat Jo der wiene by ús miel:
jo brea ferparte wurdt ús diel,
wy libje fierder troch jo Geast.
Amen.

31 God, Jo dy’t minsken leafhawwe,
jo Namme wês love en tanke,
omdat Jo ús mei dizze jo leafdejeften sêde hawwe.
Sêdzje ek ús siel mei it libbensbrea 
en fersterkje ús herten troch jo genede,
dat wy ús krêften besteegje meie yn jo tsjinst
en ta eare fan jo Namme libje meie.
Amen.

32 O Hear, wy tankje Jo fan herten
foar de oerfloed fan it deistich brea.
Wylst oaren ite ’t brea fan smerte
ûntbriek it ús oan jeften nea.
Bewarje ús herten dat wy net
oan ’t ierdske hingje as iennichst doel,
en dat jo libbensbrea foargoed 
ús op jo rjochte wegen set. 
Amen.

33 Wy tankje Jo, Hear,
foar al it goede
dat wy al ús libben lang
fan Jo ûntfange mochten,
en dêr’t ek dit miel
in teken fan wie.
Nim dit tankgebed oan
en behoedzje alle minsken dy’t hjir binne
op de wei dy’t se no geane,
dizze dei en hiel ús libben.
Amen.
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Op in doopdei/jierdei/nammedei

34 Hjoed fiere wy de doopdei/jierdei/nammedei 
fan N.
Dizze dei is oars as oare dagen,
wy fiere feest.
Wy tankje Jo, God
foar al it goede dat N.
yn it ôfrûne jier krige hat.
Wy tankje Jo ek
foar alle freonskip en leafde
dy’t fan N. útgien is.
Wy wolle Jo belûke 
by alles wat wy him/har hjoed tawinskje.
Want Jo hawwe ús makke
as minsken dy’t sykje nei jo wil.
Jo witte hoe graach wy foarútsjogge
en it bêste noch ferwachtsje.
Jou dat it sa wêze mei:
wy, jo minsken,
Jo, ús God,
oant yn lingte fan dagen.
Amen.

35 Goede God,
ik tankje Jo
foar myn bertedei –
dat ik roppen waard
om te libjen
yn Jo leafde.

Ik tankje Jo
foar ús heit en mem
dy’t my jo trou en beskerming
foarlibbe hawwe
en de romte jûn hawwe 
om te groeien nei jo ljocht.

Jou 
dat ik eltse dei oereinkomme mei
en sterke troch jo Geast
op ’en nij berne wurde mei.
Amen.
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36 Jo hawwe, o God, dit wiffe
bestean betocht,
my boppe it ûnbeneamb’re 
ta wêzen brocht, 

lit my dan duorjend libje 
yn tankberheid
en burgen yn ’e beevjende 
wissichheid,

dat ik net út dit smel en 
ûnwis bestân
fan ’t libben kom te fallen 
as yn jo hân. Tuskentiden 203
Amen.

Lietesuggestjes siden 527529
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Lietesuggestjes
Ofkoartingen fan lietebondels

LfdT Ps Lieteboek foar de Tsjerken: Psalm
LfdT Gs Lieteboek foar de Tsjerken: Gesang
Tb I Tsjinstboek – in oanset, diel I Skrift – Miel – Gebed
Tt Tuskentiden
TB II Tsjinstboek – in oanset, diel II Libben – Seine – 
 Mienskip
Trs Tusken rein en sinne
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
antwurdpsalm Mei God ús oansjen yn genede LfdT Ps 67

liet De Hear set op syn berch in skoander miel LfdT Gs 27
O jim allegearre mei toarstige tongen LfdT Gs 33
O Heit, nim Jo it lot Jo nei LfdT Gs 349
God, dy’t de ierde ’t libben biede LfdT Gs 350
God, dy’t yn ’t oanbegjin LfdT Gs 369
Jo binn’ it ljocht fan ’e wrâld Tb I, liturgyske sangen 59
Us Heit Tb I, liturgyske sangen 115118 

en 143
Te priizgjen binne Jo Tb I, gebeden by it iten 95, side 

1138
It brea dat wy hjir ite Tb II, s. 530 (ZG VI, 51) benammen gaadlik foar 

agapefiering
God fan fier en hein ús Heit Tt 229
Hear, segenje it iten Trs 2
Foar alle goede jeften, Hear Trs 3
Heit, ús hoeder Trs 49
O Master, dy’t ús makke ha Tb II s. 520 (en ZG II 90)



529Lietesuggestjes

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
antwurdpsalm Mei God ús oansjen yn genede LfdT Ps 67

liet De Hear set op syn berch in skoander miel LfdT Gs 27
O jim allegearre mei toarstige tongen LfdT Gs 33
O Heit, nim Jo it lot Jo nei LfdT Gs 349
God, dy’t de ierde ’t libben biede LfdT Gs 350
God, dy’t yn ’t oanbegjin LfdT Gs 369
Jo binn’ it ljocht fan ’e wrâld Tb I, liturgyske sangen 59
Us Heit Tb I, liturgyske sangen 115118 

en 143
Te priizgjen binne Jo Tb I, gebeden by it iten 95, side 

1138
It brea dat wy hjir ite Tb II, s. 530 (ZG VI, 51) benammen gaadlik foar 

agapefiering
God fan fier en hein ús Heit Tt 229
Hear, segenje it iten Trs 2
Foar alle goede jeften, Hear Trs 3
Heit, ús hoeder Trs 49
O Master, dy’t ús makke ha Tb II s. 520 (en ZG II 90)



It brea dat wy hjir ite

2 Wy sein’gje God de Kening
 omdat Hy groeie liet
 de risping fan de ierde
 dy’t hjir op tafel stiet.

3 Wês alle brea hjir brutsen
 as in gelikenis
 dêr’t wy Him yn werkenne,
 dy’t no ús gasthear is.

4  En mei dit brea ús heuge
 hoe’t God ús sêde hjoed.
 Wy ite it mei freugde,
 wy tankje: God is goed!

5 No’t wy mei folle mjitte
 dit brea jouwe_oan elkoar,
 waakst yn ús hert it witten:
 it feest stiet foar de doar.

tekst  Sytze de Vries ‘Het brood dat wij hier eten’
oersetting  Lyske Boersma
meldij  Willem Vogel

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ VI, 51
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Ynlieding
It tsjerkegebou is in gewoan gebou, in bouwurk fan stien, hout, 
glês, tsjintwurdich ek fan beton en metaal. It stiet trochgeans 
tus ken oare gebouwen fan deselde materialen: wenningen, 
kan toa ren, win kels en skoallen. Dochs ûnderskiedt it him 
fan dy oare gebou wen en kin it sels yndruk meitsje, bygelyks 
troch it formaat, de foarm, de boustyl, de útstrieling. Elkenien 
kin it sjen: dit is in tsjer ke, hjir geane minsken hinne om te 
bidden, te sjongen, in preek te beharkjen, kategeze te folgjen, 
te fergaderjen. En hoe wol’t in tsjerkegebou krekt as alle oare 
gebouwen in hûs is mei fjouwer muorren en in dak, is it dochs 
in oarsoartich gebou.
 Oant likernôch healwei de tweintichste ieu wie in tsjerke 
sa boud dat elkenien seach dat it in tsjerke wie. Sa wie it 
bedoeld. De tsjerke yn in doarp of in stêd stiek heech boppe 
de gebouwen út dy’t deromhinne stiene. Sels in tsjerke sûnder 
toer of mei in ien fâldige dakruter kaam boppe de huzen út. Yn 
de jierren sech stich en letter fan de foarige ieu komme der ek 
tsjerken dy’t der as in ge woane seal útsjogge, net of amper fan 
oare gebouwen te ûn derskieden. 
 Opfallend oan de âldere tsjerken is dat se boud binne mei 
djoere en duorsume materialen. Wiene de huzen foar boeren en 
boargers fan âlds fan hout en strie, meidertiid ek fan bakstien, 
in tsjerke waard frijwol altyd boud mei stien, faak mei it gebrûk 
meitsjen fan natoerstien, sels yn ús kontreien dy’t earm oan 
natoer stien binne. It dak fan de tsjerke waard bedutsen mei 
laaien of ko per. De stoere foarm en de grutte hichte waarden 
net allinnich yn jûn troch it ferlet om in soad tsjerkegongers 
in plak te jaan, se wiene ek de utering fan de mearwearde dy’t 
de minsken oan it tsjer kegebou jaan woene as hûs fan God. It 
gebou wie de utering fan in mienskiplik belibbe leauwe.

Skiednis yn fûgelflecht
Yn de earste ieuwen fan it kristendom bestiene noch gjin tsjerken 
dêr’t dúdlik oan te sjen wie dat it tsjerkegebouwen wiene. De 
minsken kamen byinoar yn ien of oar hûs. Allinnich oan de 
bin nenkant wie te sjen dat sa’n hûs as kultusromte foar de 
gemeente tsjinst die. Nei de tsjerkefrede yn de fjirde ieu joegen 
de earste kristlike keizers opdracht om basiliken te bouwen: 
romme ke ningssealen mei in royale útstrieling. Hiel bewust 
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waard net kea zen foar de klassike timpel mei pyldergalerijen 
en in tsjustere be sletten binnenromte, dêr’t ferwachte waard 
dat dêr de godheid wie. De basiliken binne grutte, iepen 
sealen, neutrale romten, dy’t troch de liturgy karakter en 
yndieling krigen. Geandewei waarden dy keninklike godshuzen 
alderhanne betsjut tingen taskreaun. Ien fan de betsjuttingen 
dy’t in hiel soad yn floed op de foarmjouwing fan de kristlike 
tsjerkebou hân hat, is dy fan it himelske Jeruzalem. De 
gemeente fan Kristus, wykliks of alle dagen yn har tsjerkegebou 
byinoar, waard besjoen as folk fan God ûnderweis nei it nije, hi
melske Jeruzalem. De tsjerkfaar Au gustinus wurke dy gedachte 
út yn syn boek De civitate Dei (Oer de stêd fan God). Talryk 
binne de ferwizingen yn liturgyske ge skriften, yn hymnen en 
benammen yn tsjerkewijingsrituelen. It tsjerkegebou, sa wurdt 
beliden, is net samar in gebou, dat is in ûntsachlik plak, it 
hûs fan God, de poarte nei de himel (ferlykje Genesis 28:17). 
Wa’t yn dat hûs diel hat oan de liturgy, kriget sa ek diel oan de 
himelske takomst. Keunstners, byldhouwers, skil ders en oare 
hantwurkslju wurkje dat fisioen út yn de foarm jou wing fan de 
tsjerken fan it kristlike Europa.
 Yn it belibjen fan ús foarâlden yn de doe noch ûnferdielde 
tsjerke wie it tsjerkegebou in hillich plak. Mei earbied gongen 
se de tsjerkeromte yn, om’t dat as fol fan Gods oanwêzichheid 
ûnder gien waard. Tagelyk koe (it skip fan) de tsjerke ek funksjo
nearje as iepenbiere romte: in moetingsplak, in plak fan hannel 
soms. Dy dûbel funk sje fan sakraal en profaan gebrûk waard yn 
dy earste da gen as fanselssprekkend beskôge, mar wol op de 
like fansels sprek kende betingst dat alter en ‘ferkearsromte’ har 
eigen plak hiene.

Reformaasje
Mei de Reformaasje yn ús lân wurdt it tsjerkegebou ûnt dien 
fan syn sakrale betsjutting. Benammen de Reformaasje yn 
har kalvi nistysk stal hat dêr tige ta bydroegen. Net allinnich 
wurde de byl den fuorthelle en ferdwine skilderingen ûnder wyt
kalk, it hiele ge bou ferliest syn sfear fan hillichheid. It Wurd 
fan God stiet tenei sintraal en dat kin oeral preke wurde. 
Dochs is al tyd it besef bleaun dat it plak dêr’t it Wurd utere 
wurdt en dêr’t de sakraminten fierd wurde in bysûnder plak 
is. It tsjerkegebou hâldt in spesjaal karak ter as in plak dat ek 
bûten de earetsjinst eigen om tinken en dêrby hearrend respekt 
fertsjinnet. Dat betsjut dat alle netreligieuze funksjes dy’t 
yn de foarreformatoaryske tiden noch wol in plak binnen de 
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tsjerkemuorren hiene, geandewei útband wurde. It boetsjen fan 
netten, it úthingjen fan de skipsseilen, it droegjen fan slangen 
fan de brânwar, it hanneljen en flanearjen, al dy gebrûken 
ferdwine út de tsjerke. De tsjerkedoar giet troch de wike ticht 
en it tsjerkegebou is allinnich sneins en op syn heechst foar 
in fiering by jûntiid iepen. De wichtichste funksje fan it pro
testantske tsjer kegebou wurdt dy fan it hûs fan de gemeente 
dy’t byinoar kommen is ûnder it Wurd.
 Yn de wurdearring fan it tsjerkegebou is in grut ferskaat 
waar te nimmen tusken roomskkatoliken en protestanten. De 
katolike earbied foar it gebou fynt har ferklearring yn in soarte 
fan hilli gens dy’t deroan takend wurdt. Protestanten sille dat 
wurd net sa gau yn de mûle nimme. Har hâlding is ambivalint 
en blykt yn de rin fan de tiid ek te feroarjen. Oan ’e ein fan de 
tweintichste ieu liket by in soad protestanten in nij belibjen te 
ûntstean: in amper te beneamen achting foar it tsjerkegebou, 
dêr’t men útdruklik in oarsoartich plak yn werkenne wol.

In oar hûs
Hoe ambivalint en feroarlik de protestantske fisy op it tsjerkege
bou faaks wêze mei, sels foar de grifformearde tradysje is it 
tsjer kegebou dochs ‘in oar hûs’. Yn it gebrûk, en dus ek by 
it yngebrûknimmen, fan dat hûs komt dat besef ta utering. 
Nettsjin steande de grutte huver op protestantsk mêd om dat 
‘oars wêzen’ spesifyk ûnder wurden te bringen, út bangens 
om te sakraal te wurden, docht ymplisyt en soms eksplisyt 
bliken dat it âldtesta mintysk spraakgebrûk oer wijde plakken 
meispilet. It plak dêr’t God syn folk moetsje wol, is foar Israel in 
wijd plak. God kiest him in plak, in makom (Mokum) op ierde 
om him te ferbinen oan syn minsken (ferlykje Exodus 20:24; 
1 Keningen 8:29). Hy be paalt it plak. Sels wurdt Er net troch 
dat plak bepaald. Der is dêr om yn it bibelsk ferstean net sa lyk 
sprake fan hillige plakken as wol fan wijde plakken, plakken 
dêr’t Hy syn Namme wenje lit en dêr’t de skiednis fan God mei 
de minsken ôf te lêzen is. Syn frij macht kiest him in ûnderpân 
op de ierde ûnder de himel. Dat stik ierde is dêr mei ek ûnderpân 
fan de takomst wannear’t de hiele ierde tsjûgje sil fan syn hillige 
Namme en alle mûlen Him belide sille. It plak dat God kiest, is 
benammen in pleisterplak ûnder weis. Hy wennet ommers yn in 
tinte, de tinte fan de moeting, tydlik en te fersetten. Sels yn de 
tiid fan de timpel yn Jeruzalem bliuwt it relativearjende besef 
oanwêzich dat gjin inkeld hûs Him ea befetsje kin. Lykas God 
ûnderweis is nei de takomst dy’t Er yn gedachten hat, sa set 
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Er ús ek yn beweging. In karakteristyk en passend byld fan it 
minsklik bestean is dat fan de pylgertocht. Wy binne pylgers 
dy’t op ’en paad binne nei de himelske stêd dy’t Er foar ús 
klearmakke hat. Om de tocht dêrhinne te folbrin gen binne 
pleisterplakken ne dich. Tsjerkegebouwen binne sokke plak ken, 
plakken om op fer haal te kommen. De Hear ferbliuwt dêr, dêr’t 
minsken syn ferhaal hearre wolle. 
 It begryp ‘hillich’ spilet hoe dan ek in rol by sokke plakken. 
Mozes moetet de Hear yn de woastyn Sinai en kriget de opdracht 
om de skuon út te lûken om’t dat plak hillich is (Exodus 3:5), 
dat wol sizze: útkard, útnommen út it gewoane en ornearre 
foar in doel dat fierder rikt as it gewoane, fol útstrieling en 
krêft. Hilli ging kri get syn beslach oan minsken, hechtet him 
oan tiden, mar ek oan in plak en grif ek oan in foarwerp. 
Minsken, tiden, plakken en foar werpen wurde ta in bysûndere 
bestimming markearre, yn tsjinst nommen foar in bestimming 
dy’t boppe it gewoane en alledeiske útkomt. Se komme dêrmei 
yn it spanningsfjild fan it leauwe te stean, yn it perspektyf en 
de dynamyk fan Gods hillige Geast.
 Sokssawat is – yn alle foarsichtigens – mooglik ek oer it 
tsjer kegebou te sizzen. Hilliging foarmet de eftergrûn fan it 
ritueel dêr’t de gemeente en it gebou en dat wat deryn is yn 
gebrûk nimt foar de spesifike tsjinst dêr’t it foar ûntwurpen en 
makke is.

Stap foar stap tabetroud wurde
Fanwegen de hilliging fan it tsjerkegebou, it plak dat sa’n gebou 
yn nimt en alles wat yn dat gebou foar de earetsjinst in funksje 
hat, hat it doel en meitsje ûnderskied tusken aparte mominten. 
Om mers, wannear’t in gemeente in tsjerkegebou yn gebrûk 
nimt, wurdt se dêr stap foar stap oan tabetroud. Geandewei 
rekket se dêr thús yn en wurdt dúdlik dat it gebou en de 
foarwerpen dy’t yn it gebou binne, har ta seine wêze meie.
 Alle mominten yn dat proses fan thúsreitsjen binne oan 
te jaan mei in seiniging. Nei de letterlike betsjutting fan it 
wurd ‘sei nigje’ (fan it Latynske signare) hat dat in oanwizende 
betsjutting. De seine tekenet. Hy tsjut datjinge oan dat seinige 
wurdt. De wurden dy’t derby hearre meitsje dat dúdlik. Sa 
wurdt by it yngebrûknimmen it gebou en wat deryn is, ‘tawijd’ 
oan datjinge dêr’t it foar bedoeld is: de tsjinst fan God oan 
minsken en fan minsken oan God. En sa meie we it in hûs fan 
God neame en tagelyk in hûs fan de gemeente. In hûs dat oan 
’e iene kant fansels troch de gemeente sels ta stân brocht is, 
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net selden troch it brin gen fan grutte finan sjele offers, mar dat 
oan ’e oare kant in ge skink is, in jefte fan Gods kant, dy’t hja 
tabetroud kriget. In by sûnder hûs yn alle ge fallen, spesjaal foar 
de tsjinst fan wurd en gebed, fan sakramint en lofprizing, in 
hûs dêr’t de soarch foar de mienskip foarm út wei krije kin.

De bou
In tsjerkegebou hat altyd konkrete omkriten: in doarp, in stêd 
of in wyk fan in stêd. It eigen plak yn doarp of stêd wurdt 
measten tiids oanjûn mei it slaan fan de earste peal, it lizzen 
fan de earste fûne minten en/of it lizzen fan de earste stien. 
Om’t dy ta riedende han nelingen har fanselssprekkend yn de 
iepenbiere bû tenromte ôf spylje, sille se grif in sekulier karakter 
drage. Lykwols is it goed mooglik om sokke mominten in 
liturgysk karakter te jaan of yn in liturgysk ramt te setten, dêr’t 
dúdlik troch wurdt dat dat plak en dat gebou foar de omkriten 
betsjutting en wearde hawwe. Mei it bou wen fan dy tsjerke 
kriget dat plak yn stêd of doarp ommers in ta foege betsjutting. 
Boppedat bringe de tariedende bouhan ne lingen de gemeente 
it fûnemint dêr’t se op boud is yn it sin: Jezus Kristus sels. 
Hy is de ‘hoekstien dy’t God útkeazen hat om syn kostberens; 
wa’t dêrop betrout sil wiswier net beskamme weikomme’ (1 
Petrus 2:6; ferlykje Efeziërs 2:2022). Tagelyk wurdt hja har 
op sokke mominten ek har ropping gewaar: ‘Lit jimme sels 
ek as libbene stiennen foegje yn in geast like timpel. Wurd sa 
in hillich pryster folk om geastlike offers te bringen dy’t God 
graach oannimt troch Jezus Kristus (1 Petrus 2:5).
 Yn de liturgyske foarmjouwing fan de fieringen dêr’t it om 
giet sil besocht wurde om de djippere sin fan de hannelingen 
ûn der wurden te bringen, en wol op sa’n wize dat ek de net
oefene harker him oansprutsen fielt.
 By de earste stien is it fan belang te betinken hokker tekst 
derop set wurdt. Yn alle gefallen sil it teken fan it krús net ûnt
brekke en hearre de datum en it jiertal op de stien. Oars as 
foar hinne doe’t de earste stien fan de nijboude protestantske 
tsjerken foarsjoen waarden fan nammen fan de ambachtshear of 
de doe oanwêzige tsjerkfâden, is it fan betsjutting om de namme 
fan it tsjerkegebou of in oare tekst, bygelyks in skriftwurd, op 
dy earste stien oan te bringen. De tekst kin wat werjaan fan it 
programma dêr’t de tsjerke foar stiet. 
 Yn de wrâld fan bouûndernimmings is it berikken fan it 
heech ste punt fan in gebou in algemien wurdearre momint. 
Nef fens de ‘maaibeam’tradysje wurdt dêr ek wat by skon ken. 
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Dat momint mei de tsjerkemienskip net ûntkomme. Hja sil har 
as op drachtjouster dêr ferantwurdlik foar witte. Dêr wurdt gjin 
liturgysk mate riaal foar oanbean.
 
It yngebrûknimmen fan it tsjerkegebou
It yngebrûknimmen fan it tsjerkegebou dat ôf is, is foar de 
tsjerk like mienskip in oangripend en feestlik momint. It ge bou 
wurdt no feitliken oan de mienskip tabetroud en oarsom. It 
yngebrûknimmen sil markearre wurde troch in tal hannelingen 
dêr’t doel en betsjutting fan it gebou foar elkenien dúdlik 
yn wurde: foar de tsjerklike gemeente sels, foar de bredere 
oekumenyske ferban nen en foar de sekuliere wrâld dêr’t it 
gebou in plak yn hat. De gemeente ûntfangt yn dit nije gebou 
har godshûs, de suster tsjerken yn stêd, doarp of wyk binne 
bliid mei har om dat feestlik momint en it folk deromhinne 
ûnderfynt in sichtber plak dêr’t dy tsjerklike mienskip út wei 
oanwêzich wêze wol.
 Oft der mear of minder rom gebrûk makke wurde sil fan 
ritu ele mominten dy’t men jin foarstelle kin, hinget fan de 
betsjut ting ôf dy’t de tsjerklike mienskip oan it bysûndere, wijde 
karakter fan gebou en attributen takenne wol. Dêrom wurde 
yn dit tsjinst boek in wiidweidige en in ferkoarte oarder fan 
tsjinst oanbean. Dêr wurdt by ûndersteld dat it gebou juridysk 
oan de tsjerklike mien skip oerdroegen is foàr it momint fan it 
yngebrûknimmen.
De folgjende stappen binne te ûnderskieden:
 (opgong nei en) yntree yn it tsjerkegebou

Oan dy opgeande beweging is de symbolyk fan it folk Israel 
dat de timpel fan Jeruzalem yngiet ferbûn. Opgong en yntree 
bringe de gemeente ek de takomst dy’t har tasein is yn it 
sin: it nije Jeruzalem dêr’t se as pylger nei op wei is. Dat 
ûnderdiel fan it yngebrûknimmen sil sawol in plechtich as in 
fleurich karakter drage. De oergong fan bûten nei binnen, op 
de drom pel fan it gebou, is in momint fan bysûndere betsjut
ting;

 seiniging of tawijing fan it doopfont
Is de gemeente it gebou yngien, dan komt hja of in fertsjint
wurdiging dêrfan (tsjerkeried, gemeenteleden) byinoar om 
it doopfont hinne. Men komt ommers ta de tsjerke troch de 
doop. Troch it wetter fan de doop wurdt de gemeente foarme 
as in lichem dat dielt yn de dea en opstanning fan har Hear;

 seiniging of tawijing fan it oargel en/of in oar muzykyn stru
mint
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As dat der al is, wurdt it oargel seinige en/of in oar muzykyn
strumint dat yn dit gebou de gemeente yn it lofsjongen stypje 
sil;

 seiniging of tawijing fan it plak dêr’t de Skriften lêzen en út lein 
wurde
Foarôfgeand oan it feitlik lêzen fan de Skrift wurdt in seinebea 
útsprutsen oer elkenien dy’t yn dizze romte it Wurd fan God 
foarlêze en hearre sil;

 seiniging of tawijing fan de nachtmiels of altertafel en it by be
hear rende gerei
Foarôfgeand oan de fiering fan it Nachtmiel sil it plak dêr’t it 
Miel fierd wurdt, de tafel en it gerei dat dêrfoar ornearre is, 
mei in seinebea yn tsjinst nommen wurde. 

As it tsjerkegebou in deikapel, stilte of gebedsromte hat, 
komt dy romte ek yn ’e beneaming om betocht te wurden by 
it yngebrûknimmen fan it tsjerkegebou. Soks jildt ek foar 
byromten dy’t foar netliturgyske doelen brûkt wurde sille.

Spesifike ûnderdielen fan it gebou
In apart haadstik foarmet it yngebrûknimmen fan spesifike ûn
derdielen fan it tsjerkegebou: klokken, oargel en/of oare muzyk
ynstruminten, nachtmielsgerei, keunstwurken (ruten, krús en 
sa), paraminten. Faak wurde dy yn de rin fan de tiid tafoege oan 
it tsjerkegebou en binne dus by de oplevering allinnich noch 
in winsk. Dy eleminten spylje lykwols in bysûndere rol yn de 
gere gelde earetsjinst en troch har plak en útstrieling krije se in 
eigen plak yn it omtinken fan de gemeente. Om dy reden is it 
yn te tin ken dat dy ûnderdielen ek mei in fiering en in seiniging 
oan de gemeente oerdroegen wurde en dat sa de betsjutting 
dúdlik makke wurdt. Dêrta lient him benammen de sneinske 
earetsjinst, mar in apart momint is ek goed yn te tinken.

It wer yngebrûknimmen fan it tsjerkegebou
Fierder binne der oarders opnommen foar it wer yngebrûknim
men fan in feroare, restaurearre of renovearre tsjerkegebou. 
Foar de restauraasje of renovaasje hat it tsjerkegebou in skoft 
foar ge woan tsjerklik gebrûk net te brûken west en hat de 
gemeente nei alle gedachten earne oars yn in seal tsjerke of 
ûnderdak by buorlju fûn. Soms koe it tsjerkjen trochgean yn 
in hoeke of beuk fan de tsjerke dy’t fierder alhiel yn de stegers 
stie. Nei’t de wurksumhe den klear binne, wurdt it tsjerkegebou 
wer yn syn gehiel oan de gemeente weromjûn. It hinget fan 
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de aard en de omfang fan de ferbouwing en fan de win sken 
fan de belang hawwende ge meente ôf oft it ritueel ienfâldich 
of wiidweidiger wêze sil. It ritu eel liket in soad op dat fan it 
yngebrûknimmen fan tsjerkege bou wen. In dúdlik ferskil is 
lykwols dat it seinigjen fan it gebou en wat dêryn is, net mear 
nedich is. Dat is ommers destiids by it ynge brûknimmen dien 
en dy seine hat oan krêft noch neat ferlern. Wol is it nedich 
om as gemeente it gebou wer yn te gean en de plakken bylâns 
te gean dêr’t doopt, ferkundige en nachtmiel fierd wurdt, en 
wurd der sa op ’en nij mei fertroud. Yn alle gefallen moat út de 
fiering dúdlik wurde dat dit gebou, fer oare en oanpast, wer yn 
gebrûk nommen wurdt en dat de line fan geregeld fieren wer 
opnommen wurdt. 

It bûtengebrûkstellen fan in tsjerkegebou
Trochgeans like oangripend as it yngebrûknimmen is it 
defini tive ôfskied fan in tsjerkegebou. Dêr’t in tsjerkegebou 
oerstallich wur den is troch it meiinoar gean fan (wyk)
gemeenten om reden fan besunigjen of ynkrimpen is dat 
in fertrietlik momint. Men is oan it gebou hechte rekke, 
om’t men der sels doopt en/of troud is, oare memorabele 
mominten fierd hat of dêrwei in dierbere begroeven hat. Sa’n 
ôfskied is dan ek in gefoelich ferlies foar elkenien dy’t him 
mei it tsjerkegebou fertroud wit, en ropt in proses fan rou 
en fertriet op. It is om pasto rale reden oan te rieden om dat 
momint mei rituelen te markear jen, it tsjerkegebou om samar 
te sizzen ‘út te seinigjen’. De dêr foar bedoelde oarders meitsje 
it mooglik om yn fazen ôfskied te nimmen fan alle ûnderdielen 
dy’t it belibjen fan it tsjerkegebou bysûnder makken, mar 
ek om harren dy’t it oangiet net mei lege hannen efter te 
litten en perspektyf te bieden op in nij begjin earne oars. 
De bestimming fan de út de tsjerke wei te dra gen liturgyske 
attributen is dêrom fan grutte betsjutting en kin dan ek mei 
hannelingen markearre wurde.

It yngebrûknimmen fan klokken
It bysûndere fan tsjerkeklokken is dat se yn de wide omkriten te 
hearren binne. Se binne de utering fan datjinge wat de tsjerke 
heart te dwaan: it ferkundigjen fan it evangeelje oan de einen 
fan de wrâld ta.
 Yn it libben fan de gemeente hawwe klokken ûnderskate 
funk sjes. Se roppe alderearst de gemeente op foar de earetsjinst 
op sneinen en feestdagen. Hat de tsjerke mear as ien klok, 
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dan is it mooglik om dêrmei utering te jaan oan de liturgyske 
seizoenen en feesten troch yn bepaalde kombinaasjes te lieden. 
Se liede ek by belangrike foarfallen yn de gemeente (houlik, 
dea, begraffe nis). Oan de wize fan lieden kinne de omkriten 
hearre om hokker bar ren it giet. In goed gebrûk is fierder dat 
in klok let wurdt by it bidden fan it gebed fan de Hear. Sa mei 
de wrâld witte dat der foar har bidden wurdt. Foar in protte 
is it in teken om sels it Us Heit te bid den en him sa ferbûn te 
fielen mei de ge meente dy’t byinoar is. As lêste bestiet yn in 
protte kontreien – ek dy’t foar it meastepart protestant binne 
– de gewoante fan it Angeluslieden (ien kear, soms ek trije 
kear deis: moarns, middeis en jûns). It Angelus docht de wrâld 
tinken oan it minske wurden fan Kristus en ropt leauwi gen op 
ta per soanlik gebed. 

De Ingel fan de Hear hat oan Maria in boadskip brocht, 
en hja hat ûntfongen fan de Hillige Geast.
…
Ik stean ta jo tsjinst, Hear,
dat it my neffens jo wurden gean mei.
…
En it Wurd is minske wurden 
en Hy hat ûnder ús wenne.
…
Hear, 
Wy hawwe troch it boadskip fan de ingel
it minske wurden fan Kristus, jo Soan, kennen leard.
Wy bidde ta Jo:
stoart jo genede yn ús herten, 
dat wy troch syn lijen en krús
ta de hearlikheid fan syn ferrizen brocht wurde.
Troch Kristus, ús Hear. 
Amen. 

It yngebrûknimmen fan in oargel of oar muzykynstrumint
It oargel hat as tsjerklik muzykynstrumint in lange skiednis. 
Al yn de trettjinde ieu waard it as ynstrumint foar ôfwikseling 
en bege lieding fan it sjongen brûkt en noch altyd drage it 
oargel en syn be spiler op dy wize by oan de swidens fan de 
liturgy en it ferryk jen fan it sjongen fan de gemeente. De faak 
rike klankskakearrin gen meitsje it ynstrumint tige gaadlik 
om oan de ûnderskate mo minten yn de liturgy de kleur te 
jaan. De harmonijen en mel dijlinen dy’t in soad oargelmuzyk 
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karakterisearje en troch mar ien bespiler mei help fan ien 
muzykynstrumint makke wurde, litte pa rallellen sjen mei de 
diversiteit binnen de gemeente dy’t yn it sjongen ta ienheid 
komt. ‘Bring no lof en hearlikheid oan de heechste Majesteit, 
dy’t ús makke ien en mien sa’t Hy sels is: trije yn ien. (Lieteboek 
foar de Tsjerken, Gesang 313:7)
 Alle mooglike muzykynstruminten kinne in funksje yn 
de ea retsjinst hawwe. Bekend binne de Posaunenchöre yn 
Dútslân, de spylgroepen – dy’t benammen yn it tredde kwart 
fan de ôfrûne ieu yn in soad tsjerken fan har hearre lieten – en 
de piano dy’t op ûnderskate plakken de funksje fan it oargel 
oernom men hat. 

It yngebrûknimmen fan foarwerpen foar de earetsjinst
Nachtmielsgerei, liturgyske klaaiïng, antependia en keunst
wurken binne saken dy’t mei in bysûndere betsjutting spesjaal 
op de ea retsjinst rjochte binne. Se hawwe alderearst in 
praktyske funksje en ferwize ek nei datjinge wat yn de liturgy 
fierd wurdt. As dy eleminten foar it earst yn gebrûk nommen 
wurde, past it om in seinebea út te sprekken. Se wurde ommers 
ôfsûndere fan it gewoane gebrûk en ornearre foar of tawijd oan 
de earetsjinst. 

Nachtmielsgerei
Breaskaal en nachtmielsbeker(s) foarmje it ‘servys’ foar it fieren 
fan it Miel fan de Hear. Se binne trochgeans fan duorsum 
materi aal (sulver, ierdewurk) makke. Brea en beker hawwe yn 
de liturgy in symboalyske betsjutting. Se ferwize ommers nei de 
Hear sels, dy’t him yn dy tekens oanwêzich stelt.

Liturgyske klaaiïng
Under liturgyske klaaiïng wurdt it gewaad ferstien dat droegen 
wurdt om it dielnimmen oan de earetsjinst te aksintuearjen. 
Sa is bygelyks by de Herrnhutters oant yn ús dagen it gebrûk 
bekend om yn de sneinske earetsjinst klean mei in wyt aksint 
te dragen. It is de kleur dy’t nei it doopbestean fan de hiele 
gemeente ferwiist. It eigene fan in liturgysk gewaad is dat it de 
drager tekenet yn de rol dy’t er yn de earetsjinst hat: dielgenoat 
fan de fierende ge meente of ek in bysûndere rol dêryn, bygelyks 
foargonger, lektor, kantor, dopeling, dooptsjûge. Sa ferbynt it 
liturgysk ge waad it mienskiplik aspekt fan de earetsjinst, al nei 
geraden de rol, mei it persoanlike ‘gesicht’ fan de drager fan de 
oanbelangjende (be)klaaiïng. Bin nen en bûtenkant, persoan 



542 Seinigingen / Yngebrûknimmen tsjerkegebouwen

en uterlik fan alle ea retsjinst fierende ge meenteleden steane yn 
in werkenbere wiksel wurking meiinoar. Yn ’e rin fan de tiden 
is de gewoante om in liturgysk gewaad te dragen beheind ta 
wa’t in foargongersrol fer folje. Dêrmei ferdwûn de reminisinsje 
fan it ienfâldige wite (ûn der)gewaad, de albe, as ferwizing nei 
it doopbestean fan de hiele gemeente en foel alle aksint op it 
amtsteken fan de foar gongers, de stola, dy’t oer de albe droegen 
wurdt.

Yn de Reformaasje ûntstie in grut ferskaat yn de omgong 
mei li turgyske klaaiïng. De lutherske tradysje yn (Noard)
Dútslân en Skandinavië hold de hân foar in part oan de 
liturgyske klaaiïng, mar de griffor mearde tradysje skafte dy 
ôf. De predikanten yn de grifformearde tradysje gongen yn 
de tsjerketsjinst foar yn de amts klaaiïng dy’t ge learden út dy 
dagen – sneins en troch de wike – wend wiene om te dragen: 
swarte mantel, bef en (sûnt de acht tjinde ieu) trijekante steek. 
Yn de njoggentjinde ieu waard it dra gen fan in amtsgewaad 
beheind ta de offisjele gelegenheden dêr’t de oanbelangjende 
amtsdragers in rol yn spilen: de predikant yn de earetsjinst, 
de rabbyn en de foarsjonger yn de synagogale tsjinst, de 
heechlea raar yn in akademyske gearkomste, de rjochter en 
de advokaat yn de rjochtsitting. Dêrmei waard de tenearsten 
publike amtsklaaiïng fan de gelearden ta in ‘liturgysk’ gewaad. 
Yllustratyf foar dat út groeien fan amtsgewaad ta liturgysk 
gewaad is de ûntjouwing fan de swarte lekkense jas ta in 
breed om hingjende swarte toga mei bef en baret. Uteinliken 
rekomman dearre de Her foarme synoade yn 1854 it dragen 
fan in toga oan. De luthe ranen yn Nederlân wiene dêr al yn 
foargien, har dêrmei oan slutend by in ûntjouwing dy’t ek yn 
parten fan Dútslân syn be slach krige hie. De tsjerken dy’t út 
de Ofskieding en de Dole ânsje fuortkamen, brie ken mei dy 
jonge tradysje dy’t troch har as typysk regintesk her foarme 
(en luthersk) sjoen waard. Dat nimt net wei dat de swarte toga 
folslein erkenning krige hat as in mooglik liturgysk gewaad yn 
sawol de lutherske as de griffor mearde tradysje. 

Yn de twadde helte fan de tweintichste ieu ûntstie yn gemeenten 
dêr’t de liturgyske fernijing har beslach krige, it ferlet om it 
fie rende karakter fan de earetsjinst mei ta utering te bringen 
yn de kleuren fan it liturgysk jier en yn de klaaiïng fan de 
foargongers. Yn oerienstimming mei de tradisjonele katolike, 
lutherske en angli kaanske gewoante rjochte it omtinken him 
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dêrby alderearst op de stola. Sa ferskynt de kleurde stola op 
de swarte toga. Yn letter be ried ûntstiet nij om tinken foar 
de klaaiïng fan de foargonger op himsels. De albe, it wite 
gewaad rekket by guon lutherske, her foarme en grif formearde 
predikanten yn gebrûk, mei dêrop de pre dikante stola.

De wite albe bepaalt de gemeente by de dei fan de Hear as de dei 
fan de opstanning (Markus 16:5). Boppedat is it in ferwizing nei 
de himelske liturgy, dêr’t de ‘grutte smite folk dy’t nimmen telle 
kin’ foar de troan fan it Laam stiet, beklaaid mei wite gewaden 
en mei palmtûken yn ’e hân (ferlykje Iepenbiering 7:9,13). 
Lykas sein: de hiele fierende gemeente kin tekene wurde troch 
klaaiïng dêr’t wyt de boppetoan yn hat. Dat is de oarsprong fan 
it dragen fan in wite albe op it lêst. Dan falt te tinken oan wa’t 
belidenis dogge, oan dopelingen – âld en jong en oan sjongers, 
lêzers en foarbidders.

De stola (fan it Grykske wurd stolè: lang boppekleed) ûnderskiedt 
de foargonger dy’t yn it amt fan predikant befêstige is. It is 
in lange lape stof dy’t oer de toga of albe droegen wurdt yn 
de litur gyske kleur fan de tiid. De stola ferwiist nei it jok fan 
Kristus, dat op de skouders lein wurdt as in lichte lêst (Mattéus 
11:2930).

Kleed en kleur hawwe in symboalyske betsjutting en drage 
by oan de plechtichheid, feestlikheid en skientme fan de 
earetsjinst. 

Antependia
Antependia (letterlik: foarhingsels) jouwe yn de earetsjinst kleur 
oan de ûnderskate feesten en seizoenen. Se kinne hingje oer it 
foarlêzersbuordsje en/of de preekstoel en de nachtmielstafel. 
Soms hearre der ek lêslinten yn de bibel by. Faak sille der 
op de antependia symboalyske ôfbyldingen te sjen wêze, 
dy’t te meitsjen hawwe mei de liturgyske perioade of it feest. 
Antependia drage by oan de ferbylding fan de heilsgeheimen 
dy’t de ge meente yn de rin fan it liturgysk jier fiert.

Keunstwurken
Keunstwurken drage ek by oan de ferbylding fan it ge heim fan it 
leauwe dat yn de earetsjinst fierd wurdt. Under keunstwurken 
fersteane wy ikonografyske sym boalen (lykas in krús of in Kris
tusmonogram), wand kleden, ruten of oare artistike uteringen 
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dy’t yn it tsjerkegebou in definityf plak krije. God hat as Skep
per de minske de jefte fan kreativiteit meijûn (Exodus 35:30
36:7). Yn de keunst meie minsken har Skepper loovje en tsjûgje 
fan de hope op datjinge wat net te sjen is. 
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Taljochting

Begjin fan de bou
De tsjinst wurdt yn de iepen loft holden. Dat betsjut dat men 
fan it waar ôfhinget. Yn it algemien sil it om in gearkomste 
gean dy’t net te lang duorret. 
 De gemeente komt byinoar op it bouterrein. Dêr binne de 
ar beiders dy’t by de wurksumheden ynskeakele wurde moatte, 
ek aktyf.
 De hannelingen dy’t by it begjin fan de bou fan in tsjerke ne
dich binne, hingje fan de grûn op dat plak ôf. Dy besteane út it 
slaan fan de earste peal of út it lizzen fan de earste fûnemin ten.
 De oarder fan tsjinst is ienfâldich opboud. Nei de bemoedi
ging wurdt in koart iepeningswurd sprutsen, dêr’t yn útlein 
wurdt wat de oan lieding is om byinoar te kommen. Dêrnei 
sjonge de oanwê zi gen – as it kin begelaat troch in pear musisy, 
bygelyks koperbla zers – in psalm of gesang. Dan wurdt in 
skriftlêzing hol den, dy’t mei de út te fieren bouhanneling yn 
ferbân brocht wurde kin. De foargonger bidt dan in seinebea. 
As in earste peal yn de grûn slein wurdt, kinne de oanwêzigen 
dêr har nammen op skriuwe. Nei it slaan fan de earste peal of 
it liz zen fan de earste fûneminten wurdt de gearkomste mei de 
foar bea, in gesang en de seine ôf sletten.

It lizzen fan de earste stien
De tsjinst wurdt yn de iepen loft holden. Dat betsjut dat men 
fan it waar ôfhinget. Yn it algemien sil it om in gearkomste 
gean dy’t net te lang duorret. 
 De gemeente komt byinoar op it bouterrein. Dêr binne de 
ar beiders, dy’t ynskeakele wurde moatte by it lizzen fan de 
ear ste stien, ek oan it wurk.
 By dy hanneling is it fan belang om te betinken hokker 
tekst dêrop oanbrocht wurde sil. Yn alle gefallen ûntbrekt 
it teken fan it krús net en hearre de datum en it jiertal op 
de stien. In skrifttekst kin wat werjaan fan it eigene dêr’t dit 
tsjerkegebou foar stiet. It hat ek doel en set de namme fan it 
tsjerkegebou op de earste stien. 
 By it lizzen fan de earste stien giet it ek om in ienfâldige 
oar der fan tsjinst. It stuit dat de earste stien lein wurde sil, 
stiet fansels sintraal. It mitseljen fan dy stien sil troch in 
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dêrta fan te foaren oansochte persoan dien wurde. It is in âld 
gebrûk om ûnder de stien in oarkonde te lizzen en eventueel 
oare tiids do kuminten dy’t de neiteam dat momint wer yn it 
sin bringe kinne. Der kin bygelyks tocht wurde oan munten, 
in krante fan de dei, it tsjerkeblêd, de oarder fan tsjinst foar 
dizze fiering of fan de ôfrûne snein.

It yngebrûknimmen fan in tsjerkegebou 

Underskate stappen
It yngebrûknimmen fan in nij tsjerkegebou ferrint neffens 
in stik mannich stappen. Wannear’t it gebou ienris troch de 
bouûn der nim  mer oplevere is, wurdt dat earst yn in besletten 
gear kom ste juri dysk oan it kolleezje fan tsjerkerintmasters 
oerdroe gen. Yn dy gearkomste wurdt tank útbrocht oan alle 
minsken dy’t by de bou fan de tsjerke belutsen wiene: de 
oannimmer, arsjitekten, jouwers fan jeften, boukommisje, 
ensafuorthinne. Dêrnei wurdt it tsjerke gebou yn in feestlike, 
iepenbiere ea retsjinst offisjeel troch de tsjerklike gemeente 
yn gebrûk nom men. Oare publike gear kom sten, lykas in 
iepeningskonsert en fierdere feestlikheden wurde earst nei it 
offisjeel yngebrûknimmen holden.

Liturgyske kleur
De liturgyske kleur fan dizze feestlike tsjinst is wyt. 

Foarm fan it yngebrûknimmen
Foar it yngebrûknimmen fan in tsjerkegebou kin keazen wurde 
út in wiidweidige en in koarte foarm.
 Yn de wiidweidige foarm (oarder I) wurdt praat fan in 
pro sesje fan òf de hiele gemeente (iepening A) òf in fertsjint
wur diging dêrfan yn foargonger en tsjerkeried (iepening B). 
Under in prosesje (fan it Latynske procedere = fierder of 
foarút gean, nei foaren stappe) fersteane we in mear of minder 
oardere op tocht fan (in diel fan) de gemeente bûten of binnen 
it tsjerkege bou mei sjongen en gebed. De prosesje ferbyldet 
fan âlds it as pylger ûnderweis wêzen fan it folk fan God nei 
syn keninkryk. It tsjerkegebou kin ommers sjoen wurde as in 
soarte fan foarôf byl ding dêrfan. Yn de Bibel is it fierdergean of 
opgean nei it hûs fan de Ivige in fertroud byld (ferlykje psalm 
84:8;122:4; Jesaja 2:3; 60:3; Micha 4:2; sjoch ek Lieteboek 
gesang 411, dêr’t de aard fan it pylgrimearjend fierder gean 
fan de gemeente yn ûnder wurden brocht wurdt.
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 De koarte foarm (oarder II) is bedoeld foar in sobere 
foarmjou wing fan it yngebrûknimmen fan it tsjerkegebou.
It yngebrûknimmen fan it tsjerkegebou wurdt by foarkar yn in 
folsleine tsjinst fan Skrift en Miel holden. It hûs fan de Hear 
wurdt ommers oan Him tawijd, as dêr de Skriften ferkundige 
wurde en de sakraminten fierd. It yngebrûknimmen kin lyk
wols ek yn in tsjinst fan Skrift en Gebed barre. Dy sil dan 
uteraard minder lang duorje. Wurdt foar in tsjinst fan Skrift 
en Gebed keazen, dan sil op de earstfolgjende snein it Miel fan 
de Hear fierd wurde.

Tiidstip
As datum foar it yngebrûknimmen fan in tsjerkegebou sil meas
tentiids foar in dei troch de wike keazen wurde. Troch geans 
wurdt de tsjinst dan op in jûn of op sneon holden, dat sa folle 
mooglik gemeenteleden en gasten oanwêzich wêze kinne. 

Oarder I

Iepening (A en B)
De prosesje nei it tsjerkegebou, fan de hiele gemeente of fan 
in fertsjintwurdiging dêrfan, is, lykas sein, in byld fan it as 
pylger ûnderweis wêzen fan de gemeente.
 De oerdracht fan de kaai is nedich om de feroaring fan 
‘eige ner’ te markearjen. Troch it ritueel fan it oerdragen fan de 
kaai wurdt befêstige dat it ‘besit’ fan it tsjerkegebou oergiet fan 
it kol leezje fan tsjerkerintmasters nei de gemeente, fertsjint
wurdige troch de tsjerkeried. Dêrneist spylje yn it byld fan de 
kaai ek alder hanne bibelske motiven mei. Dy klinke troch yn 
it gebed dat de foargonger bidt, nei’t de gemeente de namme 
rop pen hat fan har  tsjerkegebou.
 It iepenjen fan de doar ferwiist nei Kristus dy’t fan himsels 
sein hat dat Hy de doar fan de skiep is: as ien troch My yngiet, 
sil er beholden wurde. En hy sil yngean en útgean en weide 
fine (Johannes 10:79).
 Lykas hjirboppe oanjûn is, kin foar it yngebrûknimmen 
fan in tsjerkegebou keazen wurde foar in wiidweidige of in 
koarte foarm. 

Iepening A
It plak dêr’t de gemeente byinoar komt om nei it nije tsjer
kegebou op te tsjen, hinget hielendal fan de omstan nich he den 
ôf. Der kin tocht wurde oan in wykgebou dêr net sa fier ôf, in 
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buerthûs of in skoalle. As it waar it talit, is ek oan in plak yn 
de iepen loft te tinken. 
Nei groet, bemoediging, in koart ynliedend wurd dêr’t de reden 
fan dizze bysûndere gearkomste yn ûnder wurden brocht 
wurdt en de twaspraak set elkenien him yn bewe ging. In 
mooglike folchoarder foar de prosesje is: foarop in pear musisy 
(byge lyks koperblazers), dêrachter foargonger en tsjerkeried, 
folge troch de gemeente. Om it sjongen ûn der de prosesje te 
stypjen, kinne leden fan de kantorij har tusken de gemeentele
den foegje.
Yn de prosesje wurde troch minsken dy’t dêr foarôf foar frege 
binne liturgyske foarwerpen meidroegen. 
Yn alle gefallen hearre dêrta:
 ljocht yn de foarm fan de brânende peaskekears;
 (noch net brânende) kearsen dy’t op of neist de nacht

mielsta fel en by it foarlêzersbuordsje set wurde kinne;
 wetter yn in krúk, dat ornearre is foar it doopfont;
 de Bibel;
 it nachtmielsgerei, besteande út skaal en bekers;
 de antependia foar it foarlêzersbuordsje en de altertafel.

Foarop rint ien dy’t de kaai fan it tsjerkegebou meidraacht. 
As it kin, brânt de peaskekears, mar as dat om it waar net 
kin, sil er oanstutsen wurde wannear’t men by it tsjerkege bou 
oan kommen is.
Ofhingjend fan de pleatslike omstannichheden kin in om gong 
om de tsjerke holden wurde.
De kaai wurdt foar de yngong fan de nije tsjerke oerdroe gen.
By alle teksten dy’t yn de iepen loft útsprutsen wurde, moat 
om de fersteanberens tocht wurde. As dêr ferlet fan is moat 
foar ekstra lûdfersterking soarge wurde. 

Iepening B
De gemeente is hjir al yn de yn gebrûk te nimmen tsjerke
romte. Bûten, foar de yngong fan de tsjerke stelle de foar gon
ger en de leden fan de tsjerkeried en it kolleezje fan tsjerke
rint mas ters har op. Hja fertsjintwurdigje plakfer fan gend de 
ge meente by it ritueel fan it yn it tsjerke gebou yn gean.
De gemeente yn it tsjerkegebou stiet en bliuwt stean oant en 
mei de tawijing fan it doopfont. 
By de ûnderdielen dy’t by de yngong fan de tsjerke of ef teryn 
de tsjerkeromte holden wurde sille, moat ek om de fer stean
be rens tocht wurde.
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Mei it yngean fan de gemeente (iepening A) of har fertsjint
wurdi gers (iepening B) yn it tsjerkegebou efter de brânende 
peaske kears oan wurdt lykas yn de peaskenacht útdrukt dat 
de opstiene Hear yn alles syn gemeente foargiet. Hy nimt ús 
mei yn syn hûs. Hy liedt ús dêryn.
 De peaskekears sil yn de buert fan it doopfont set wurde, 
om’t de gemeente troch it sakramint fan de doop dielt yn de 
dea en op stanning fan har Hear.

Tawijing fan it doopfont, it oargel (of oar muzykynstrumint) en 
it foarlêzersbuordsje 
Mei de ûnderdielen dy’t no folgje, de tawijing fan yn folchoar der 
doopfont, oargel (of in oar muzykynstrumint) en it foarlêzers
buordsje, kriget de gemeente geandewei it tsjerkegebou ta 
har beskik king. It wurdt har stap foar stap tabetroud, mei 
it doel dat se dêr de hannelingen fer rjochtsje mei dy’t har ta 
gemeente fan God meitsje: de doop yn it bad fan de werberte, 
it lofsjongen fan har Skepper en Befrijer, it hearren fan syn 
Wurd (en fier derop yn de tsjinst: de fiering fan it Miel).
 De tawijing fan it doopfont bestiet út in betinking dêr’t 
de be tsjutting fan dat plak yn oanjûn wurdt. Dêrnei wurdt 
it wetter, dat yn de prosesje meidroegen is der yn getten, en 
bidt de foar gonger in seinebea. It besprinkeljen mei wetter 
fan de oanwêzi gen is fakultatyf. It besprinkeljen, as it kin mei 
palmtû ken, is in betin king fan de eigen doop. It besprinkeljen 
fan de tsjerkemuor ren, it buordsje en nachtmiels of altertafel 
is fakul ta tyf. It ûnderstre ket it seinekarakter fan dat stuit. 
It gebou dat de gemeente tabe troud wurdt, is ommers in 
bysûnder gebou, om’t it wijd wurdt oan de tsjinst oan God en 
oan elkoar. It besprin keljen mei wetter betsjut ek in reiniging 
(ferlykje it liet ‘Dit huis, gereinigd en versierd’ yn de bondel 
Zingend Geloven I/II, 64).
 Yn de tawijing fan it oargel of in oar muzykynstrumint spi
let dy jinge dy’t it ynstrumint bespilet, de (kantor)oargelist, 
uteraard in rol. Hy of sy set de twaspraak yn. Dêrnei bidt de 
foargonger de seinebea. Dat ûnderdiel einiget mei it ynsetten 
fan in lofsang: in psalm of gesang of it Gloria.
 De tawijing fan it foarlêzersbuordsje wurdt ynset mei in 
twaspraak troch in âlderling, lektor of gemeentelid. Dêrnei 
wurdt it ante pen dium oer it buordsje hinne hongen (yn de 
kleur fan dy tsjinst: wyt) en leit de foargonger de Bibel derop. 
Eventueel wurde der brânen de kearsen neist set, dy’t mei 
in helpkearske oan de peaskekears oanstutsen wurde. De 
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seinebea fan de foar gonger is tagelyk it kol lek ta gebed dat de 
opmjitte foar de tsjinst fan de Skriften foarmet.

Tsjinst fan de Skriften
De tsjinst fan de Skriften ferrint op de gebrûklike wize. Der kin 
foar twa of trije skriftlêzingen keazen wurde. Sjoch de oanjûne 
suggestjes. Nei de belidenis fan it leauwe kin de litany fan alle 
hilligen songen wurde om út te drukken dat de yn dit gebou 
gear kommen gemeente opnommen is yn in grutter gehiel: de 
tsjerke fan alle tiden en alle plakken. As net foar de litany 
kea zen wurdt, kin in oar passend liet songen wurde. Dêrnei 
wurdt de tsjinst fuortset, òf mei it Miel fan de Hear, òf mei de 
tsjinst fan ge beden en jeften. 

Fiering fan it Miel fan de Hear
Wurdt keazen foar it Miel fan de Hear, dan begjint dat mei 
de ta wijing fan de alter of nachtmielstafel. (Dy termen, út 
respek tivelik de lutherske en kalvinistyske tradysje, binne 
syno nym; se wurde yn de oarder ôfwikseljend brûkt.) Nei de 
twaspraak, ynset troch in di aken, sprekt in âlderling in tekst 
út dêr’t de betsjut tingen fan de altertafel yn de foarm fan in 
betinking yn útlein wurde. Dêrnei wurdt de nachtmielstafel 
‘oan klaaid’ mei antepen dium, brânende kear sen (oanstutsen 
oan de peaske kears), skaal en bekers. Ta be slút sprekt de 
foargonger wer de seinebea út. 
 Dêrnei wurdt it Miel op de gebrûklike wize fierd. Foar de 
pre faasje fan it tafelgebed wurde trije mooglikheden bean. Elk 
op eigen wize roppe se bibelske bylden op, dy’t it tsjerke ge
bou en de gemeente dy’t dêryn byinoarkomt, doel en rjochting 
jouwe. 
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Oersjoch oarder I (wiidweidige foarm)

IEPENING A. As de hiele  IEPENING B. As de gemeente
ge meente de tsjerke  al yn tsjerke is
yn giet 

Groet Groet
Bemoediging Bemoediging
Optsjen nei de tsjerke
Oerdracht fan de kaai Oerdracht fan de kaai
Yntree

Tawijing fan it doopfont
Tawijing fan it oargel of 

oar muzykynstrumint
Tawijing fan it buordsje

DE HILLIGE SKRIFT

lykas gebrûklik
Preek
Belidenis fan it leauwe of litany fan alle hilli gen

MIEL FAN DE HEAR 
of GEBEDEN EN JEFTEN

Tawijing fan de nachtmielstafel
en it nachtmielsgerei

[Tanksizzing en] foarbea
ensafuorthinne

UTSTJOERING EN SEINE

Oarder II (koarte foarm)
Yn dizze koarte oarder fan it yngebrûknimmen fan it tsjerke
ge bou is it gesang ‘Hoe goed is ’t Hear en kear hjir yn’ (Liete
boek foar de Tsjerken, Gesang 318) it oarderjend begjinsel foar 
de han nelingen. Foargonger, tsjinstdwaande tsjerke rieds le den, 
en eventu eel in pear gemeenteleden komme de tsjerke romte 
yn, wylst de liturgyske foarwerpen meidroegen wurde, dy’t al 
geande op har bestimming delset of lein wurde. 
 De strofen fan it liet, twa by twa, kinne as men dat wol ûnder
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brutsen wurde mei skriftteksten dy’t de betsjutting fan de ûn
derskate plakken yn de tsjerkeromte – doopfont, nachtmiels of 
altertafel en it foarlêzersbuordsje – oantsjutte. Nei de bemoedi
ging wurdt it yngebrûknimmen ôfsletten mei in gebed fan neier
kommen dat syn wurden foar in grut part ûntlient oan it gebed 
fan kening Salomo by it yn wijen fan de timpel (1 Keningen 8:23 
en fol gjende). De tsjinst ferrint dan fierders op de gebrûk like 
wize. 

It wer yngebrûknimmen fan in tsjerkegebou
Oarder I (wiidweidige foarm)
It wichtichste ferskil mei oarder I foar it yngebrûknimmen 
fan in tsjerkegebou is dat de seinebeaen hjir weilitten binne. 
It giet om mers om in gebou dat ienris wijd is oan de tsjinst 
fan God en de gemeente mar dat no – nei restauraasje of 
renovaasje – wer yn ge brûk nommen wurdt. In ferskil is ek 
dat de hanneling fan it oer dragen fan de kaai ûntbrekt. It 
tsjerkegebou is nammentlik net ûnteigene, mar altyd besit fan 
de gemeente bleaun. 
 It gebou wurdt dus geandewei yn gebrûk nommen, trochdat 
de gemeente yn prosesje by de ûnderskate plakken lâns (it 
doopfont, it oargel of oar muzykynstrumint, it foar lêzers buord
sje, de nacht mielstafel) de romte yngiet. In seiniging yn de 
letterlike be tsjutting ûnbrekt, om’t se feitliken yndertiid, by it 
yngebrûknimmen, al seinige binne. 
 Mochten lykwols nei de restauraasje of renovaasje doopfont, 
oargel of oar muzykynstrumint, it buordsje en altertafel ek fer
nijd wêze, dan wurde dy eleminten fansels wol seinige. Sjoch 
foar de oanbe langjende teksten oarder I foar it yngebrûknimmen 
fan in tsjer kegebou. 

Oarder II (koarte foarm)
De struktuer fan dizze koarte oarder foar it wer yngebrûknimmen 
fan in tsjerkegebou is yn wêzen gelyk oan dy fan oar der II foar it 
yngebrûknimmen. Is yn dy lêste oarder Gesang 318 út it Liete
boek foar de Tsjerken de paadwizer foar de gong troch de tsjerke, 
it eigene fan dizze oarder is dat de gemeente mei oare passende 
skrift teksten en dêrop oanslutende lieten wer tabetroud wurdt 
oan it gebou. 
 It is net it doel om de oanjûne lieten yntegraal te sjongen. 
Dat soe de tsjinst ‘topswier’ meitsje. Meastentiids kin keazen 
wurde foar ien of mear gaadlike strofen. 
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It yngebrûknimmen fan klokken 
It yngebrûknimmen fan klokken wurdt as selsstannige tsjinst 
holden of as ûnderdiel fan in sneinske tsjerketsjinst. Yn dat 
lêste gefal beheint de ritus fan de seine him ta in ynliedend 
wurd en de seinebea. Dy foarmje dan in ûnderdiel fan de tsjinst 
fan de gebeden. 
 Foar it yngebrûknimmen komt de gemeente byinoar om de 
klokken hinne dy’t foar yn (de hal fan) de tsjerke binne. Meastal 
steane se op in houten stander.
 It kin foarkomme dat de klokken eigendom binne fan de 
boar gerlike gemeente, in stichting of in oare ynstelling. Yn dat 
gefal sil der earst gelegenheid wêze foar in koart wurd troch in 
fertsjint wurdiger fan dy ynstânsje. Nei de seinebea kinne de 
klokken oan slein wurde. Nei de seine wurde de klokken om
heech hyst en yn de klokkestoel pleatst.

It yngebrûknimmen fan in oargel of oar muzykynstrumint 
It yngebrûknimmen fan in oargel of in oar muzykynstrumint 
wurdt as in selsstannige tsjinst holden of as ûnderdiel fan in 
snein ske tsjer ketsjinst of in fespertsjinst. 
 Wurdt it yngebrûknimmen yn it ramt fan in sneintemoarns
tsjinst holden, dan beheint de ritus fan de seine him ta in ynlie
dend wurd en de seinebea. Dy meitsje dan diel út fan de tsjinst 
fan de gebeden.
 Wurdt it oargel of it oare muzykynstrumint ûnder in fesper 
yn gebrûk nommen, dan bart dat oan it begjin fan de tsjinst. 
Nei in iepeningsfers of de bemoediging folgje it ynliedend wurd 
en it ge bed. Nei it earste oargelspyljen (of it earste bespyljen fan 
it yn strumint) giet de fesper fierder mei hymne, psalmgebed, 
skriftlêzing ensafuorthinne.

It yngebrûknimmen fan it nachtmielsgerei
It seinigjen fan it nije nachtmielsgerei bart yn in sneinske 
tsjer ke tsjinst dêr’t it Miel fan de Hear yn fierd wurdt. Oan 
it begjin fan de tsjinst kinne skaal en beker(s) troch diakens 
meidroegen wurde en op de nachtmiels of altertafel delset 
wurde. Foarôf geand oan of fol gjend op de tsjinst fan de 
gebeden wurdt it yngebrûknimmen fan it nacht mielsgerei yn 
in pear wurden ta ljochte. Dêrnei bidt de foargonger, steande 
efter de tafel, de seinebea. De tsjinst wurdt fuort set mei de 
foarbea of mei it sam meljen fan de jeften en it reemeitsjen fan 
de tafel. 
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It yngebrûknimmen fan liturgyske klean 
As de foargonger foar it earst it nije gewaad draacht, kin dêr yn 
in ynliedend wurd melding fan makke wurde. Eventueel wurdt 
dêrby ferwiisd nei skriftteksten as Jesaja 61:10, Efeziërs 4:24 
of Galatiërs 3:27, dêr’t yn praat wurdt oer it beklaaid wurden 
mei de mantel fan de gerjochtichheid, de nije minske, Kristus. 
Yn de foarbea kin de diaken om seine freegje foar de predikant 
en de gemeente. Sjoch dêr by wize fan suggestje de oanjûne 
for mulear ring foar. As de kantorij nije liturgyske gewaden yn 
ge brûk nimt, kin ek foar har bidden wurde. 

It yngebrûknimmen fan antependia 
De seiniging fan nije yn gebrûk te nimmen antependia bart yn 
it ramt fan de gebeden, bygelyks foarôfgeand oan de foarbea. 
Ek kin men oan in momint oan it begjin fan de tsjinst tinke. By 
de yntree kinne de nije kleden meidroegen wurde troch ien of 
mear diakens, dy’t se op in aparte tafel dellizze. 
 Foarôfgeand oan de tsjinst fan de gebeden kin yn in pear 
wur den in taljochting jûn wurde by de ôfbylding op de ante
pendia en de betsjutting fan de kleuren. Ien of mear diakens 
nimme de ante pendia fan de tafel dêr’t dy op dellein binne, en 
komme foar of neist de foargonger te stean. Nei de seinebea 
kinne de antependia foar de dei dy’t it is oer it buordsje en/of 
altertafel hongen wurde. Dêrnei folget de foarbea. 
 It is fansels mooglik dat net alle antependia tagelyk yn ge
brûk nommen wurde. Yn it gefal dat allinnich mar ien antepen
dium oan de earetsjinst tafoege wurdt, sil de tekst fan de 
seinebea oanpast wurde. 
 As de nije antependia de âlde ferfange, sille de âlde foàr it 
út sprekken fan de seinebea derwei helle wurde.

It yngebrûknimmen fan in keunstwurk 
In keunstwurk wurdt yn de earetsjinst op snein yn gebrûk nom
men, yn it ramt fan de gebeden. As it kin, is it yn de ge meente 
goed te sjen. It is ek mooglik dat de gemeente nei it plak fan it 
keunstwurk ta giet (bygelyks yn it gefal fan in rút). Yn in pear 
wurden kin in taljochting op de betsjutting fan it keunstwurk 
jûn wurde. Nei it seinegebed wurdt de tsjinst fuort set mei de 
foarbea.

It bûtengebrûkstellen fan in tsjerkegebou 
It bûten gebrûk stellen fan in tsjerkegebou kriget oan de ein fan 
in sneinske earetsjinst syn beslach. As gebed fan neierkommen 
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wurdt in gebed oanrikt dat it ‘foar de lêste kear hjir byinoar 
wêzen’ be neamt en ôfslút mei in akklamaasje dy’t yn it ôf
skiedsritueel as re frein klinke sil. 
 Nei it Miel fan de Hear (of nei gebeden en jeften) wurdt op 
ûn derskate plakken betinkend en biddend stilstien: dêr’t it 
Miel fierd is, dêr’t lêzen en ferkundige is, dêr’t doopt is, ensa
fuorthinne. Alle gebeden einigje mei de akklamaasje ‘Bliuw yn 
ús midden, gean mei ús mei.’ Dan wurde de draachbere foar
werpen (lykas de Bibel) oan gemeenteleden of amtsdragers jûn 
om dy strak de tsjerke út te dragen. Dêr kin oan twa folchoar
ders tocht wurde.
 In tsjinst fan de hillige Skrift en it Miel fan de Hear einiget by 
de tafel. Dêr begjint oarder I. De omgong giet fan de tafel dy’t ôf
romme wurdt, oer it plak dêr’t knibbele wurdt nei de preekstoel 
of it buordsje, it doopfont en de peaskekears. Oarder II makket 
de beweging oarsom: fan de peaskekears nei de tafel werom. 
Dat hat te meitsjen mei de wize fan opstellen foar de stoet dy’t 
strak de tsjerke útgiet. Oft men foar oarder I of II kiest, sil ek 
ôfhingje fan de mooglikheden dy’t it gebou biedt. 
 Yn oarder I bliuwe de dragers op it plak stean, dêr’t se it 
foarwerp yn ’e hannen krije, te begjinnen mei de foarwerpen 
fan de ûntromme tafel en einigjend mei de peaskekears. Dan 
steane alle dragers foaryn tsjerke ree. Utstjoering en seine liede 
de úttocht yn. Under it útgongsliet geane de dragers troch it 
midden paad nei bûten, mei de peaskekears foarop; dêrnei de 
kantorij, alle amtsdragers en op it lêst de gemeente.
 Yn oarder II bejout elk dy’t in foarwerp yn ’e hannen kriget, 
him da liks nei de ein fan it middenpaad en foarmet dêr alfêst it 
begjin fan de stoet. Om’t de peaskekears foarop gean sil, wurdt 
dêr mei begûn en hâldt dy omgong by de tafel dy’t ûntromme 
wurdt op. Nei útstjoering en seine set de stoet him yn bewe
ging; hjir slute kantorij, amtsdragers en gemeente har ek by de 
dragers oan. 
 As elkenien bûten stiet, draait de foarsitter fan de tsjerkeried 
de doar op it slot en jout er de kaai oan de foarsitter fan it kol
leezje fan tsjer kerintmasters. Dat is it spegelbyld fan de oarder 
by it yngebrûknimmen fan de tsjerke: dêr jout de foarsitter fan 
it kolleezje fan tsjerkerintmasters (ferantwurdlik foar it gebou) 
de kaai oan de foarsitter fan de tsjerkeried (ferantwurdlik foar 
de dêr te hâlden ea retsjinsten), dy’t de doar iependocht. Hjir 
wurdt de kaai weromjûn oan dyjinge dy’t de noed hat foar wat 
der mei it tsjerkege bou barre sil. 
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Nei it ôfsluten fan de tsjerke giet de gemeente nei it nije (al of 
net tydlike) ûnderkommen, dêr’t se wolkom hjitten wurde kin. 



Oarders
foar it

yngebrûknimmen fan 
tsjerkegebouwen
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Oarder by it begjin fan de bou
De gemeente komt byinoar op it plak dêr’t de nije tsjerke boud 
wurdt.

BEMOEDIGING

Us God is grutter as alle goaden.
Sels de heechste himel is te beheind foar him.
   2 Kron 2:45
Tankje de heare, want Hy is goed,
ivich duorret syn geunst. Ezr 3:11; Ps 136:1

of

As de heare it hûs net bout,
om ’e nocht wurkje de bouwers deroan;
as de heare de stêd net hoedet,
om ’e nocht is de wachter op syn iepenst. Ps 127:1

of

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

IEPENINGSWURD
troch de foargonger, in lid fan de tsjerkerie of in fertsjinwurdiger 
fan de boukommisje, dêr’t koart de omstannichheden yn sketst 
wurde, dy’t ta it beslút fan de bou fan in tsjerke op dit plak laat 
hawwe.

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 663681

LEZING út de hillige Skrift
Skriftlêzingen siden 659662

GEBED

God,
Jo binne it dy’t de ierde op har pylders set hawwe Ps 104:5
dat dy yn der ivichheid net wifket.
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Jo binne it dy’t har mjitten fêststeld hawwe Job 38:5
en oer har it mjitsnoer útspand hawwe,
dat alles goed wêze sil en rjocht.
By it begjin fan de bou fan dizze tsjerke bidde wy:
befêstigje ús yn jo grutte leafde
en lit ús op gjin oar fûnemint stean
as dat Jo lein hawwe yn Jezus Kristus, ús Hear. 1 Kor 3:11
Bou ús as libbene stiennen 1 Petr 2:5 
ta in geastlike timpel
en meitsje ús ta in hillich prysterfolk
dat Jo offers bringt, dy’t Jo graach oannimme.
Dat freegje wy Jo troch Jezus Kristus, ús Hear,
dy’t mei Jo en de hillige Geast, ien ienich God,
libbet en regearret yn ivichheid.
Amen.

BEGJIN FAN IT WURK 
Al nei’t de omstannichheden binne, wurdt de earste 
bouhanneling dien: it slaan fan de earste peal of it lizzen fan 
de earste fûneminten. Wannear’t in earste peal yn de grûn slein 
wurdt, kinne dêr eventueel de nammen fan de oanwêzigen op 
skreaun wurde.

FOARBEA

Lit ús bidde ta God,
dy’t de ierde op har pylders set hat,
dy’t foar ús in taflecht wêze wol
en in skûlplak foar altyd.

Foar alle minsken dy’t wurkje sille
oan de bou fan dizze tsjerke,
dat harren wurk feilich en flot ferrinne mei
en dat se foldwaning fine meie
yn alles wat har hannen dogge.
Sa bidde wy meiinoar:
God fan alle libben, stean ús by mei jo krêft.

Foar de stêd/de wyk/it doarp dêr’t dizze tsjerke ferriist,
en foar eltsenien dy’t hjir wennet en wurket,
dat dit plak in teken wêze mei
fan jo oanhâldende soarch foar minsken.
Sa bidde wy meiinoar:
God fan alle libben, stean ús by mei jo krêft.
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Foar de gemeente dy’t yn dizze tsjerke byinoar komme sil,
dat se trou en mei tawijing fierder gean mei
op de wei dêr’t Jo har ta roppen hawwe,
ien en mien, jo takomst yn ’e mjitte.
Sa bidde wy meiinoar:
God fan alle libben, stean ús by mei jo krêft.

Lit ús bidde mei de wurden
dy’t Jezus ús leard hat: 

GEBED FAN DE HEAR

LIET
Lietesuggestjes siden 663681

SEINE 

Mei de lof, de hearlikheid, de wiisheid, de tanksizzing, 
de eare en de macht en de krêft
ús God takomme 
yn alle ivichheid.  Iep 7:12
Amen.

of

De Iene,
dy’t ús foet foar wifkjen bewarret,
dy’t ús diel jout oan syn hearlikheid,
de iennige God, ús Rêder, 
Him wês eare en hearlikheid,
macht en sterkte 
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Gean no allegearre yn frede hinne.

De almachtige en barmhertige God,
Heit, Soan en hillige Geast, 
sil jimme seinigje. 
Amen.
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Oarder by it lizzen fan de earste stien
De gemeente komt op it bouplak byinoar

BEMOEDIGING

Us God is grutter as alle goaden.
Sels de alderheechste himel is te beheind foar him.
   2 Kron 2:45
Tankje de heare, want Hy is goed,
ivich duorret syn geunst. Ezr 3:11; Ps 136:1

of

As de heare it hûs net bout,
om ’e nocht wurkje de bouwers deroan;
as de heare de stêd net hoedet,
om ’e nocht is de wachter op syn iepenst. Ps 127:1

of

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]

IEPENINGSWURD
troch de foargonger, in lid fan de tsjerkerie of in fertsjinwurdiger 
fan de boukommisje, dêr’t in koart oersjoch yn jûn wurdt fan it 
wurk oant no. 

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 663681

LEZING út de hillige Skrift
Skriftlêzingen siden 659662

GEBED

Jo dy’t yn ûntagonklik ljocht wenje,
wy tankje Jo om wa’t Jo binne:
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in God dy’t ús geande hâldt
op de wei fan jo keninkryk.
Wy tankje Jo om Him
yn wa’t Jo ûnder de minsken wenje woene:
Jezus Kristus,
de stien dy’t de boulju weidien hiene, Ps 118:22
mar dy’t Jo ta de hoekstien makke hawwe.
Wy bidde Jo:
bou ús op ta in lichem dat Jo tabeheart,
foegje ús gear troch de krêft fan jo Geast
ta in teken fan jo oanwêzigens yn dizze wrâld.
Seinigje de bou fan dit hûs,
dat wy oan jo tsjinst tawije,
en dêr’t wy Jo yn loovje en earje sille
om Him dy’t begjin en ein is,
en dy’t mei Jo en de hillige Geast
libbet en regearret yn alle ivichheid
Amen.

of

God fan alle tiden,
fan it begjin ôf
hawwe Jo jo namme op dizze ierde wenje litten
en út alle wynstreken wei
bringe Jo in folk byinoar dat Jo tabeheart.
Wy bidde Jo:
foegje ús as libbene stiennen gear
ta in geastlik bouwurk 
dêr’t Jezus Kristus de hoekstien fan is.
Seinigje it wurk dat hjir ûndernommen wurdt
en jou dat it klearkomme mei
ta lof en eare fan jo namme,
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

LIZZEN FAN DE EARSTE STIEN
De earste stien wurdt op it dêrfoar oanwiisde plak mitsele.
Under de stien kin in oarkonde lein wurde en eventueel oare 
tiidsdokuminten dy’t de neiteam dit momint yn it sin bringe 
sille.
Op de stien is in krús gravearre. Fierder steane datum en jiertal 
op de stien. Der kin ek in skriftwurd yn de stien oanjûn wurde.
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Wy lizze dizze stien
yn de namme + fan de Heit en fan de Soan en fan de hillige 
Geast.
Amen.

As akklamaasje kin in fers fan in liet songen wurden. 
Lietesuggestjes siden 663681

FOARBEA

Lit ús bidde ta God
dy’t syn tsjerke grûnfeste hat op de hoekstien
fan Jezus Kristus, ús Hear.

Foar de boulju dy’t oan dizze tsjerke wurkje:
lied en beskermje harren
en jou dat se Jo earje meie
yn alles wat se dogge.
Sa bidde wy:
Meitsje dien, o God, wat Jo yn ús begûn binne.

Foar de wrâld dy’t wy bewenje:
jou har frede en foarspoed
en meitsje ús goede rintmasters 
oer alles wat Jo ús tabetroud hawwe.
Sa bidde wy:
Meitsje dien, o God, wat Jo yn ús begûn binne.

Foar dizze stêd/dizze wyk/dit doarp:
seinigje eltsenien dy’t hjir wennet en wurket,
lear ús mei oandacht nei elkoar om te sjen,
dat eltsenien yn jo takomst diele mei.
Sa bidde wy:
Meitsje dien, o God, wat Jo yn ús begûn binne.

Foar ús gemeente
dy’t Jo yn dit hûs earje en tsjinje sil:
meitsje har fêst yn it leauwen, lit har groeie yn leafde
en lit har útsjen nei jo keninkryk.
Sa bidde wy:
Meitsje dien, o God, wat Jo yn ús begûn binne.

Mei de Hear dy’t ús foargiet,
bidde wy fol betrouwen:
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GEBED FAN DE HEAR

LIET 
Lietesuggestjes siden 663681

SEINE

Alle dingen komme út jo hân, o Hear,
alles wat jowes is jouwe wy Jo.
Seinige de namme fan de Hear.
Wy loovje de namme fan de Hear.

De seine fan de almachtige en barmhertige God,
de Heit, de Soan en de hillige Geast
wês mei jim allegearre.
Amen.

Gean yn frede en tsjinje de Hear mei freugde.
Wy tankje God.
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Yngebrûknimmen fan in 
tsjerkegebou – Oarder I

(útwreide foarm)

IEPENING – A
As de hiele gemeente de tsjerke yngiet

De gemeente komt op in beskaat plak bûten it yn gebrûk te 
nimmen tsjerkegebou byinoar.

GROET

Yn de namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast
Amen.
Genede en frede wês jimme fan God, ús Heit,
en fan Jezus Kristus, de Hear.
Amen.

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]

YNLIEDEND WURD
foargonger

Wy binne hjir byinoar kommen om ús nije tsjerkgebou
foar de tsjinst fan God oan dizze wrâld te ornearjen, 
want Hy is in God dy’t by de minsken wenje wol –
en foar ús tsjinst oan Him,
want Him komt alle lof en eare ta.

Kom, lit ús mei blidens opgean
nei it hûs fan de heare. Ps 122:1
Hy is ús God, Hy is ús behâlder. Ps 85:5a
Lokkich dy’t syn krêft fynt yn Him. Ps 84:6
Hy is foar ús de God fan de himelske machten.
Fan krêft ta krêft geane se fierder
om dan God te sjen op de Sion Ps 84:8
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of

Ik sil by Gods alter komme
by God, dy’t my bliid makket.  Ps 43:4
Stjoer dochs jo ljocht en jo trou
dat dy my liede meie nei jo hillige berch,
nei jo wijde wente,  Ps 43:3
nei jo, heare Almachtich,
myn kening en myn God. Ps 84:4

OPGONG NEI TSJERKE
Dêrnei giet it yn prosesje nei de nije tsjerke. Foaroan giet de 
foargonger, oanslu tend de tsjinstdwaande âlderlingen en 
diakens. Yn de prosesje wurde de peaske kears; oare kearsen 
dy’t op of neist de nachtmielstafel en by it foarlêzersbuordsje 
set wurde kinne; it wetter foar yn it doopfont; de bibel; it 
nachtmielsgerei (skaal en bekers) en de antependia foar buordsje 
en altertafel meidroegen. Der kin in omgong om tsjerke hinne 
makke wurde. Under de prosesje wurde psalmen en gesangen 
songen (sjoch Lietesuggestjes siden 663681). By de doarren fan 
tsjerke oankommen, bliuwt de prosesje stilstean. 

OERDRACHT FAN DE KAAI
foarsitter fan it kolleezje fan tsjerkerintmasters

Dit is it hûs fan ús God.
Kom mei tank ta syn poarten yn.
Tankje Him, priizgje syn namme.
De heare is goed
ivich duorret syn geunst,
syn trou fan generaasje op generaasje.  Ps 100:45

De foarsitter fan it kolleezje fan tsjerkerintmasters jout de kaai 
fan it tsjerkegebou oan de foarsitter fan de tsjerkerie oer.

N, 
út namme fan it kolleezje fan tsjerkerintmasters
freegje ik oan jo as foarsitter fan de tsjerkerie
om de kaai fan dizze tsjerke oan te nimmen,
dat dit hûs tawijd wurde mei
oan de eare fan God en de tsjinst oan minsken.

foarsitter fan de tsjerkerie
Mei tank nimme wy dizze kaai oan.
Lit ús dit gebou yngean.
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Dat de lof fan God der klinke mei,
dat it in hûs wêze mei foar gâns minsken.

foargonger ta de gemeente
 Hoe sil dizze tsjerke neamd wurde?
gemeente
 De ...-tsjerke, sa sil dit hûs hjitte.

foargonger
Lit ús bidde.
... gebedsstilte ...
Hear Jezus Kristus,
Jo binne begjin en ein fan alle dingen,
de earste en de lêste, de alfa en de omega.
Jo hawwe de kaai fan it hûs fan David;
wat Jo iepenje, sil net ien slute
en wat Jo slute, sil net ien iepenje.
Dêrom bidde wy Jo:
seinigje ús en eltsenien dy’t Jo tabeheart,
en jou dat dit hûs dat wy no yngeane
foar altyd fol wêze mei fan jo oanwêzigens
ta lof en eare fan jo hillige namme,
hjoed en alle dagen.
Amen.

YNTREE
De gemeente sjongt Psalm 24 (Lieteboek foar de Tsjerken). As 
dat mooglik is wurde de fragen yn de rigels 4 en 5 fan strofe 4 
en 5 songen troch in sjonger dy’t al yn tsjerke is.

De foarsitter fan de tsjerkerie docht de doarren fan it tsjerkegebou 
iepen.

foargonger
Jezus seit: ‘Ik bin de doar,
as ien troch My yngiet,
sil er behâlden wurde.’ Joh 10:9

De gemeente giet efter har foargonger en de tsjinstdwaande 
tsjerkeriedsleden it tsjerkegebou yn.

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 663681
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De gemeente bliuwt by it doopfont stean. By it doopfont stiet in 
kandler foar de peaskekears.
In diaken set de peaskekears op de kandler en seit:

De Hear is ferriisd
Hy is wier ferriisd Luk 24:34
Syn ljocht skynt yn it tsjuster Joh 1:5
om de folken it paad te wizen. Luk 2:32
Jimme binne allegearre bern fan it ljocht.
Wy hearre net by de nacht of by it tsjuster 1 Tess 5:5

PSALM OF GESANG
Lietesuggestjes siden 663681

Under it sjongen wurde alle ljochten yn tsjerke oanstutsen.
De tsjinst wurdt fuortset mei it yngebrûknimmen fan it doopfont 
(sjoch side 571).
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IEPENING – B
As de gemeente al yn tsjerke is

De foargonger, de leden fan de tsjerkerie en fan it kolleezje fan 
tsjerkerintmasters stelle har foar de yngong fan tsjerke op. 
Tsjerkeriedsleden of oare dêrfoar oan wiisde persoanen drage it 
ljocht yn de foarm fan de brânende peaskekears en oare (noch 
net brânende) kearsen dy’t op of neist de nachtmielstafel en by 
de kandler set wurde kinne; wetter yn in krûk, ornearre foar 
it doopfont; de bibel; it nacht mielsgerei (skaal en bekers) en de 
antependia foar it foarlêzersbuordsje en de al tertafel.

GROET

Yn de namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast.
Amen.
Genede en frede wês jimme fan God, ús Heit,
en fan Jezus Kristus, de Hear.
Amen.

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]

YNLIEDEND WURD
foargonger

Wy binne hjir byinoar kommen om ús nije tsjerkgebou 
foar de tsjinst fan God oan dizze wrâld te ornearjen, 
want Hy is in God dy’t by de minsken wenje wol –
en foar ús tsjinst oan Him
want Him komt alle lof en ear ta.

OERDRACHT FAN DE KAAI
foarsitter fan it kolleezje fan tsjerkerintmasters

Dit is it hûs fan ús God.
Kom mei tank ta syn poarten yn.
Tankje Him, priizgje syn namme.
De heare is goed
ivich duorret syn geunst,
syn trou fan generaasje op generaasje. Ps 100:45
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De foarsitter fan it kolleezje fan tsjerkerintmasters jout de kaai 
fan it tsjerkegebou oan de foarsitter fan de tsjerkerie oer.

N, 
út namme fan it kolleezje fan tsjerkerintmasters
freegje ik oan jo as foarsitter fan de tsjerkerie
om de kaai fan dizze tsjerke oan te nimmen,
dat dit hûs tawijd wurde mei
oan de eare fan God en de tsjinst oan minsken.

foarsitter fan de tsjerkerie
Mei tank nimme wy dizze kaai oan.
Lit ús dit gebou yngean.
Dat de lof fan God der klinke mei,
dat it in hûs wêze mei foar gâns minsken.

foargonger ta de gemeente
 Hoe sil dizze tsjerke neamd wurde?
gemeente
 De ...-tsjerke, sa sil dit hûs hjitte.

foargonger
Lit ús bidde.
... gebedsstilte ...
Hear Jezus Kristus,
Jo binne begjin en ein fan alle dingen,
de earste en de lêste, de alfa en de omega.
Jo hawwe kaai fan it hûs fan David;
wat Jo iepenje, sil net ien slute
en wat Jo slute, sil net ien iepenje.
Dêrom bidde wy Jo:
seinigje ús en eltsenien dy’t Jo tabeheart,
en jou dat dit hûs 
foar altyd fol wêze mei fan jo oanwêzigens
ta lof en ear fan jo hillige namme,
hjoed en alle dagen.
Amen.

YNTOCHT
Wylst de foargonger en de leden fan de tsjerkerie en it kolleezje 
fan tsjerkerint masters de tsjerke ynkomme, sjongt de gemeente 
Psalm 24 of 84 út it Lieteboek foar de Tsjerken. (By Psalm 24 
wurde de fragen yn de rigels 4 en 5 fan strofe 4 en 5 as dat 
mooglik is songen troch in sjonger dy’t yn tsjerke stiet).
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De tsjerkeriedsleden dy’t fierder gjin bysûndere taken mear 
hawwe en de leden fan it kolleezje fan tsjerkerintmasters 
nimme harren plak yn tusken de gemeente. De foargonger, de 
tsjinstdwaande âlderling en diaken en dyjingen dy’t liturgyske 
foarwerpen meidrage geane nei it doopfont.
By it doopfont stiet in kandler foar de peaskekears. 

In diaken set de peaskekears op de kandler en seit
De Hear is ferriisd,
Hy is wier ferriisd. Luk 24:34
Syn ljocht skynt yn it tsjuster Joh 1:5
om de folken it paad te wizen. Luk 2:32
Jimme binne allegear bern fan it ljocht.
Wy hearre net by de nacht of by it tsjuster 1 Tess 5:5

PSALM OF GESANG
Lietesuggestjes siden 663681

Under it sjongen wurde alle ljochten yn tsjerke oanstutsen.

TAWIJING FAN IT DOOPFONT
âlderling

Ut de wetters fan de oerfloed 
hat God de ierde oan it ljocht brocht.
Troch it wetter fan de see
is Hy syn folk foargien
ûnderweis nei it lân fan belofte.
Hy liet syn antlit oer harren ljochtsje,
in wolkkolom oerdeis
in fjoerkolom yn de nacht.
By de doop yn it wetter fan de Jordaan
hat Er Jezus salve mei de hillige Geast.
Yn it wetter fan de doop
wurde wy mei Him begroeven,
dat ek wy,
lyk as Hy út de dea opwekke is
troch de majesteit fan de Heit,
yn in nij libben wannelje soene.
Sa wurde wy as lidmaten
opnommen yn syn Lichem 
en as libbene stiennen opboud
ta in geastlik bouwurk,
in hillich en keninklik prysterfolk.
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Der wurdt wetter yn it doopfont getten

foargonger
De Hear sil by jim wêze
De Hear sil jo bewarje
Lit ús bidde.
... gebedsstilte ...
Ivige God, Skepper fan libben en ljocht,
nea sille Jo jo ferbûn ferbrekke,
ivich duorje jo leafde en trou.
Wy bidde Jo:
seinigje + dizze doopfont,
dat eltsenien dy’t hjir doopt wurdt
of syn doop betinkt,
mei Kristus ferbûn wêze mei.
Jou dat se alle dagen nij opstean meie
om yn it ljocht fan Kristus te libjen,
mei in wier leauwe, mei goede hope en mei in ynlike leafde,
jo takomst yn ’e mjitte.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

of

Ivige, Skepper fan himel en ierde,
oan Jo tanket alles wat libbet it libbensljocht,
jo leafde makket ús fan sûnde skjin
mei de dau fan jo genede
en bringt ús hieltyd wer nei Kristus werom.
Wy bidde Jo:
hilligje + dan dizze doopfont
en lit it in teken wêze fan it heilsum wetterbad,
dêr’t wy yn Kristus troch reinige binne
en in timpel fan jo Geast wurden binne.
Jou dat wy mei alle bruorren en susters
dy’t yn dizze tsjerke it geheim fan it leauwe fiere
ienris diel krije meie oan it himelske Jeruzalem,
dêr’t wy as pylgers hinne reizgje,
efter Him oan
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

De foargonger kin no as soks winske wurdt de oanwêzigen mei 
it wetter besprin kelje.
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LIET oer de doop
Lietesuggestjes siden 663681

As foar iepening B keazen is geane de oanwêzigen no sitten.

TAWIJING FAN IT OARGEL OF IN OAR MUZYKYNSTRUMINT 
kantoroargelist

Halleluja! Sjong foar de heare in nij liet,
syn lof yn de gemeente fan syn geunstlingen. Ps 149:1
Wat is it goed te psalmsjongen foar ús God
wat is it hearlik in lofliet yn te setten. Ps 147:1
Lit ús de wegen fan de heare besjonge,
want grut is syn gloarje. Ps 138:5

of 

Jûchje de heare ta, do hiele ierde,
jûchje, jubelje en sjong psalmen.
Sjong de heare psalmen by de liere,
lit by de liere dyn liet wjerklinke.
Blaas op rammehoarn en trompetten,
jûchje as de heare, dyn kening, ferskynt. Ps 98:46

foargonger
Lit ús bidde
... gebedsstilte ...
God fan ús freugde,
Jo hawwe ús sels jo Siken ynblaasd
dat wy libje soene ta eare fan jo Namme.
Jo hawwe ús in stim jûn
dat wy har ta jo lof ferheffe soene.
Wy bidde Jo:
seinigje + dit oargel/ynstrumint en harren dy’t it bespylje.
Jou dat wy op de klanken fan syn muzyk
Jo mei freugde loovje en earje sille
en ús ferbliidzje oer de skientme
fan alles wat Jo makke hawwe.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

De oargelist set yn mei in foarspul fan in 
PSALM of GESANG 

Lietesuggestjes siden 663681
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Yn it gefal fan in prosesje troch de hiele gemeente, giet dy ûnder 
it sjongen nei it foarlêzersbuordsje.

TAWIJING FAN IT FOARLEZERSBUORDSJE
âlderling/lektor/gemeentelid

Ivich, heare, is jo wurd, it stiet yn de himel fêst.
Fan generaasje op generaasje bliuwt jo trou.
   Ps 119:8990a
De útlis fan jo wurden bringt ljocht. Ps 119:130a
Lit it ljocht fan jo antlit ús beskine. Ps 119:135a
Jo wurd is ús in lampe foar de foet,
ja, it is in ljocht op ús paad. ferlykje Ps 119:105

It antependium wurdt oer it buordsje lein. In âlderling jout 
de foargonger de bibel oer, dy’t him dêrnei op it buordsje leit. 
Eventueel wurde by it buordsje brânende kearsen delset.

foargonger
De Hear sil by jim wêze.
De Hear sil jo bewarje.
Lit ús bidde.
... gebedsstilte ...
Hillige God,
yn it begjin hawwe Jo jo Wurd sprutsen
en alles kaam ta libben.
Doe’t jo folk yn de woestyn omdoarme,
hawwe Jo oan Mozes jo geboaden jûn
en it paad wiisd nei in takomst fan frede.
Ienris út de ballingskip werom,
hat de pryster Ezra it boek iepene
en gûlde hiel it folk tige oandien.
En doe’t Jezus yn de synagoge kaam,
hat Er it wurd fan de profeet lêzen
dat yn Him ta ferfolling komt.
Dêrom bidde wy Jo:
seinigje + eltsenien dy’t op dit plak de Skriften ferkundiget
en jou dat eltsenien dy’t jo Wurd heart
it yn syn hert bewarje mei.
Lit it as sied ûntkymje en groeie
en mannichfâldich frucht drage,
ja, lit jo keninkryk komme
no en alle dagen
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oant Hy yn hearlikheid weromkomme sil:
Jezus Kristus, jo Soan en ús Hear.
Amen.

of

Hear God,
wy bidde Jo:
ferfolje mei jo hillige Geast
alle tsjinners dy’t hjir jo Wurd betsjinje sille,
dat se sprekke as gesanten fan Jezus Kristus,
mei wiisheid, frijmoedigens en blydskip;
en jou genede oan jo folk,
dat it jo Wurd mei blydskip ûntfangt,
it heart en ferstiet
en it ek docht
troch Jezus Kristus, jo Soan, ús Hear 
Amen 

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, siden 782681

LIET oer it Wurd fan God
Lietesuggestjes siden 663681

Yn it gefal fan in prosesje troch de hiele gemeente, nimme de 
oanwêzigen no har plak yn tsjerke yn.
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DE HILLIGE SKRIFT

EARSTE SKRIFTLEZING út it Alde Testamint
Skriftlêzingen siden 659662

De lêzing kin ôfsletten wurde mei:
Sa sprekt de Hear.
Wy tankje God.

ANTWURDPSALM
Lietesuggestjes siden 663681

TWADDE SKRIFTLEZING út de Brieven
Skriftlêzingen siden 659662

De lêzing kin ôfsletten wurde mei
Sa sprekt de Hear.
Wy tankje God.

HALLELUJA(FERS OF LIET)

Halleluja. Dit is it hûs fan God by de minsken.
Syn namme sil dêr foar ivich wenje. Halleluja.

Gen 28:17; Deut 12:5

of

Halleluja. Gods wente is by de minsken,
Hy sil by harren wenje.
Hja sille syn folk wêze
en God sels sil by harren wêze. Halleluja.

Iep 21:3

of

Halleluja. Priizgje de namme fan de heare,
jim, dy’t tsjinst dogge yn it hûs fan de heare.
Priizgje de heare, want Hy is goed. Halleluja.

Ps 135:1a,2a,3a

EVANGEELJE
Skriftlêzingen siden 659662

De lêzing kin ôfsletten wurde mei
Sa sprekt de Hear.
Wy tankje God.
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AKKLAMAASJES op de lêzingen
sjoch Tsjinstboek – in oanset diel I, siden 162163

PREEK

BELIDENIS FAN IT LEAUWE of LIET
Eltsenien stiet. As de belidenis fan it leauwe mienskiplik 
sprutsen of songen wurdt, seit de foargonger

Ferbûn mei de tsjerke
fan alle tiden en alle plakken
belide wy ús kristlik leauwe:

Wy leauwe yn ien God,
de almachtige Heit,
Skepper fan himel en ierde,
fan alle sjenlike en ûnsjenlike dingen.

En yn ien Hear, Jezus Kristus,
de iennichstberne Soan fan God,
berne út de Heit foar alle ieuwen,
God út God, 
Ljocht út Ljocht, 
wier God út wier God,
berne, net skepen, ien yn wêzen mei de Heit;
troch Him is alles wurden.
Om ús, minsken, en om ús behâld 
is Er delkommen út ’e himel;
Hy is fleis en bloed wurden 
troch de hillige Geast út ’e faam Maria
en minske wurden.
Hy hat foar ús ûnder Pontius Pilatus
de krúsdea ûndergien en is begroeven.
De tredde deis is Er wer opstien, neffens de Skriften.
Hy is opfearn nei de himel 
en sit oan ’e rjochterhân fan de Heit.
Hy sil weromkomme mei hearlikheid
om te oardieljen de libbenen en de deaden
en oan syn Ryk komt gjin ein.

Wy leauwe yn de hillige Geast,
dy’t Hear is en libben makket,
dy’t fan de Heit en de Soan útgiet
dy’t mei de Heit en de Soan 
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oanbidden en ferhearlike wurdt,
dy’t sprutsen hat troch de profeten.

Wy leauwe ien hillige, katolike en apostoalyske tsjerke.
Wy belide ien doop ta ferjouwing fan ’e sûnden.
Wy ferwachtsje de ferrizenis fan ’e deaden
en it libben fan ’e kommende wrâld.
Amen.

Lietesuggestjes siden 663681

De gemeente giet nei de nachtmielstafel.

LITANY of LIET
Lietesuggestjes siden 663681

De litany kin ynlaat wurde mei de wurden:
Lit ús dan, byinoar op dit plak,
mei eltsenien dy’t leaut yn ’e himel en op ’e ierde,
mei aartsfaders en profeten, apostels en martlers,
mei alle hilligen dy’t ús foargien binne
en dy’t libje yn Gods wolbehagen,
de namme fan de Ivige oanroppe,
dat Hy ús genedich is en him oer ús ûntfermet.

As it Miel fan de Hear fierd wurdt, wurdt de tsjinst fuortset 
mei it tawijen fan de altertafel en it nachtmielsgerei, en de 
foarbea. Is dat net it gefal, dan wurdt it Miel fan de Hear op de 
earstkommende snein fierd. De tsjinst wurdt dan fuortset mei 
gebeden en jeften om de nachtmielstafel hinne. 
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 MIEL FAN DE HEAR

TAWIJING FAN DE ALTERTAFEL EN 
IT NACHTMIELSGEREI
diaken

Grut is it wurk fan de heare,
syn dieden hawwe glâns en gloarje.
Syn wûnders hat Er in tinkdei foar ynsteld,
goedgeunstich en barmhertich is de heare.
Dy’t ûntsach foar Him hiene, hat Er iten jûn
en altyd tinkt Er oan syn ferbûn. Ps 111:4b5

of

Alles sjocht nei Jo út
en Jo jouwe it op ’e tiid it iten. Ps 145:15
De heare is myn hoeder
neat bin ik brek.
Jo meitsje my de tafel ree,
myn beker rint oer. Ps 23:1,5
Priuw en genietsje de goedens fan de heare,
lokkich de minske dy’t by Him skûlet. Ps 34:9

âlderling
Sa’t Noach nei de floed
in alter boude foar de heare

om de fruchten fan de ierde
ta te wijen oan Him,
en sjoch, de Ivige tocht oan syn ferbûn;
sa’t Abraham op de berch Moria
in alter boude
om syn soan te offerjen, syn iennige,
en sjoch, in laam stoar foar him yn it plak;
sa’t de Hear Jezus op in berch
in miel oanrjochte foar fiiftûzen,
en sjoch, der wie brea genôch foar eltsenien,
sa steane wy no om dizze tafel hinne
om by brea en wyn 
mei lofsang en gebed
te betinken dat God syn skepping net ferjit,
dat Hy ús fearsjoen hat 
yn it offer fan syn Soan,
en dat Er mei ús is alle dagen,
oant de ein fan de wrâld.
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It antependium wurdt op de nachtmielstafel lein. Kearsen, 
breaskaal en bekers wurde delset.

foargonger
Lit ús bidde.
... gebedsstilte...
God fan alle geslachten,
Jo bringe jo gemeente byinoar
oan it miel fan Jezus Kristus, ús Hear.
Wy bidde Jo:
lit dizze tafel ús ta seine + strekke
en jou dat eltsenien dy’t hjir sêde wurdt
mei syn lichem en bloed,
yn mienskip mei Him en mei elkoar libbet,
ferfolle fan syn Geast,
sadat er groeit yn leafde en leauwen.
Nim ús jeften,
ús jild en guod,
ja, ús hiele libben
op yn it offer fan Him,
ús Hegepryster yn de himel,
dy’t syn libben jûn hat 
ta in lospriis foar gâns minsken;
ja, lit dizze tafel it draachflak wêze
fan ús tsjinst yn de wrâld,
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

FOARBEA
Foar de foarbea kin de neikommende tekst keazen wurde of in 
tekst yn eigen wurden.

Lit ús bidde ta God, ús Heit
troch Jezus Kristus, ús Hear,
yn de krêft fan de Hillige Geast:

dat op dit plak
Gods oanwêzigens altyd fûn wurde sil
troch eltsenien dy’t him ta Him keart.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat wy hjir ús deistich libben diele
as in gemeente dy’t is as it sâlt fan de ierde
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en in ljocht foar de wrâld.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat wy hjir as Gods folk byinoar komme
om syn antlit te sykjen,
Him de lof te bringen dy’t Him takomt,
en sûnder frees ús gebeden sizze.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat wy hjir leauwich hearre nei Gods wurd,
it nije libben fiere yn de doop
en yn it brekken fan it brea.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat minsken dy’t har libben mei elkoar diele wolle,
hjir yn it bywêzen fan Gods gemeente
elkoar leafde en trou belove.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat wy hjir ús dierbere ferstoarnen
oanrekommandearje yn syn hannen
en elkoar treastgje en bemoedigje.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat wy hjir ferjouwing en genede fine,
frede en freugde, hâldfêst en krêft.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

... gebedsstilte...

Heit fan goedens sûnder ein,
Skepper fan al wat bestiet,
ûnderhâld wat Jo makke hawwe.
Jezus Kristus,
fêst fûnemint en kostbere hoekstien,
befêstigje ús betrouwen yn Jo.
Hillige Geast,
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boarne fan alle jeften, leafde en krêft,
besielje it wurk fan ús hannen.
Oan de libbene God,
Heit, Soan en hillige Geast
wês alle gloarje, no en altyd. Amen.

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

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, siden 805808

FREDEGROET
Elkenien stiet

De frede fan de Hear wês altyd mei jim.
En ek mei jo.
Winskje elkoar de frede

of

Jou elkoar in teken fan frede

De gemeenteleden bringe elkoar de fredegroet.
Eltsenien giet sitten.

YNSAMMELJEN FAN DE JEFTEN
ûnder it sjongen fan in 
LIET

Lietesuggestjes siden 663681

Underwilens wurde de jeften fan brea en wyn oandroegen.

GEBED OER DE JEFTEN

Seinige God,
yn dit hûs dêr’t ús lofsang wjerklinkt,
komme wy ta Jo mei ús jeften fan tankberens.
Jou dat wy ta Jo komme meie
mei in hert fol earbied en ûntsach
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om alles wat Jo makke hawwe.
Nim dit brea en dizze wyn oan
en hilligje ús as disgenoaten
oan de tafel fan jo Soan,
dat wy diel krije oan syn libben
no en yn ivichheid.
Amen.

of

Fan Jo, o Hear
is de gruttens en de krêft,
ja, alles wat yn de himel
en op de ierde is.
Wy loovje Jo, ús God,
en priizgje jo hearlike Namme.
Wa dochs binne wy
dat wy yn steat wêze soene
en skink dizze jeften frijwillich?
Want it komt allegear fan Jo
en wy jouwe it Jo
út jo hân.
Amen.

TAFELGEBED

De Hear sil by jim wêze.
De Hear sil jo bewarje.
De herten omheech.
Wy hawwe ús hert by de Hear.
Bringe wy tank oan de Hear, ús God.
Hy is ús tankberens weardich.

Ja, goed is it en it jout foech
dat wy Jo tank bringe, hillige God,
want op dizze dei ferhearlikje wy Jo
yn dit hûs fan gebed,
dat wy tawije oan jo tsjinst.
Jo rjochtsje jo wenning op
as in tinte yn de woestyn,
in skûlplak tsjin stoarm en rein,
in fêsting dêr’t jo genede hearsket
en jo leafde dien wurdt.



584 Seinigingen / Yngebrûknimmen tsjerkegebouwen

As libbene stiennen hawwe Jo ús nommen
en bouwe Jo jo gemeente mei op
ta in hillige timpel,
rêstend op it fûnemint fan apostels en profeten,
en mei Kristus Jezus as de hoekstien.
Jo meitsje jo tsjerke ta in stêd op in berch,
dy’t wol yn it each falle moat,
ljochtsjend fan fjoer
foar eltsenien dy’t yn it tsjuster libbet.
Dêrom loovje wy Jo,
mei ingels en hilligen,
hiel it nije Jeruzalim,
al jo minskebern yn tiid en ivichheid
en sjonge Jo ta mei de wurden:

of

De Hear sil by jim wêze.
De Hear sil jo bewarje.
De herten omheech.
Wy hawwe ús hert by de Hear.
Bringe wy tank oan de Hear, ús God.
Hy is ús tankberens weardich.

Ja wier, Hear, goed is it en it jout foech
om Jo tank te bringen,
oeral en altyd,
en benammen op dizze dei,
no’t wy mei freugde dizze tsjerke oan Jo tawije,
in hûs fan gebed,
troch minskehannen makke,
in hûs dêr’t Jo jo namme wenje litte,
yn taal en teken,
yn lofsang en gebed.
Yn dit hûs, boud ta jo eare,
skinke Jo aloan jo genede
oan it folk dat ûnderweis is nei Jo ta.
Yn dit hûs bouwe Jo ús op
ta in libbene timpel,
grûnfêste op it fûnemint
fan profeten en apostels
mei Jezus Kristus as hoekstien.
Yn dit hûs bringe Jo rûnom wei jo tsjerke byinoar



585Yngebrûknimmen tsjerkegebou – Oarder I

om ien lichem te wêzen,
ferbûn mei elkoar en tsjinstber oan de minsken.
Dêrom mei eltsenien om jo troan,
mei serafinen en kerubinen,
mei aartsfaders en profeten,
mei apostels en martlers,
mei al jo sjenners en sjongers
ferheffe wy ús azem en sjonge:

of

De Hear sil by jim wêze.
De Hear sil jo bewarje.
De herten omheech.
Wy hawwe ús hert by de Hear.
Bringe wy tank oan de Hear, ús God.
Hy is ús tankberens weardich.

Ja, goed is it en it jout foech
dat wy Jo tank bringe, Alderheechste,
Jo, Skepper fan alles dat bestiet,
dy’t troanje op de lofsangen fan jo folk.
Gjin inkele himel kin Jo befetsje,
ja, sels de alderheechste himel is te lyts
foar jo hearlikheid en macht.
Dochs binne Jo út de hichte wei delkommen
as it Wurd dat minske wurden is
en ûnder ús wenne hat
yn Jezus Kristus, de Soan fan jo leafde.
Syn lichem meie wy wêze,
yn Him ferbûn mei Jo en mei elkoar,
in hillige timpel, fol fan jo Geast.
Sa wije wy yn dizze oere,
fol earbied en tankberens,
dizze tsjerke ta oan jo tsjinst,
dit hûs fan gebed,
makke troch minskehannen,
as in plak fan rêst en ynkear
op ús pylgerpaad nei de hillige stêd,
it nije Jeruzalem,
dat delkomt út de himel.
Dêr sille Jo wenje by de minsken.
Dan sil der gjin dea mear wêze,
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gjin rou, gjin klaaien of muoite,
allinnich freugde en lofsang, sûnder ein.
Dêrom ferhearlikje wy Jo,
mei de ingels en aartsingels,
mei de machten en krêften,
mei eltsenien foar jo troan
en dy’t sûnder ophâlden Jo de lof tasjonge
mei de wurden:

Hillich, hillich, hillich, ….

ferfolch TAFELGEBED, sjoch Tsjinstboek – in oanset, diel I siden 
169; 207353

GEBED FAN DE HEAR

MIENSKIP FAN BREA EN WYN

GEBED NEI IT MIEL

Jo dy’t yn ús fermidden binne
jou dat wy troch de jeften
dy’t wy út jo hân krigen,
groeie yn wier leauwen,
sadat wy Jo
hjir en oeral en altyd
yn geast en wierheid oanbidde
en ienris foar jo antlit
mei alle hilligen diele yn jo hearlikheid.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

of 

Goede God,
wy tankje Jo foar jo jeften
dêr’t Jo ús yn dit libben mei sêdzje.
Bliuw by jo gemeente 
op de wei dy’t se giet
troch dizze wrâld.
Dat bidde wy Jo
troch Him yn wa’t Jo 
fan ivichheid ôf 
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wenje woene:
Jezus Messias, ús Hear.
Amen.

UTSTJOERING EN SEINE
Eltsenien stiet

UTGONGSLIET
Lietesuggestjes siden 663681

It útgongsliet kin ek nei de seine songen wurde.

foargonger
Gean hinne yn de frede fan de Hear.

Mei de heare dy seinigje en behoedzje.
Mei de heare dy mei it ljocht fan syn antlit beskine
en dy genedich wêze.
Mei de heare syn antlit nei dy takeare
en dy frede jaan. 
Amen.

[UTGONGSLIET
as dat net foar de seine songen waard]
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Yngebrûknimmen fan in 
tsjerkegebou – Oarder II

(koarte foarm)

De gemeente is al yn it tsjerkegebou. De foargonger stiet mei de 
tsjinstdwaande âlderlingen en diakens efteryn it tsjerkegebou. 
Leden fan de tsjerkeried en/of oare gemeenteleden drage de 
(brânende) peaskekears, oare (noch net brânende) kear sen dy’t 
neist of op de nachtmielstafel en by it foarlêzersbuordsje set 
wurde kinne, in krûk mei wetter ornearre foar it doopfont, de 
bibel, it nachtmielsgerei (skaal en bekers) en de antependia foar 
foarlêzersbuordsje en altertafel.

Elkenien stiet.

foargonger
Jubelje de heare ta, do hiele ierde.
Tsjinje de heare mei blidens,
kom foar syn antlit mei jubel.
Stim it mei, dat Hy, de heare, God is.
Hy hat ús makke, wy binne fan Him,
syn folk, de skiep dy’t Er hoedet.
Kom mei tank ta syn poarten yn,
mei lofsang yn syn foarhôven.
Tankje Him, priizgje syn Namme.
Want goed is de heare

en ivich duorret syn geunst,
syn trou fan generaasje op generaasje. Ps 100

YNTREELIET
Lietesuggestjes siden 663681

Underwilens komme de foargonger, tsjerkeriedsleden en de 
lju dy’t liturgyske foarwerpen drage de tsjerkeromte yn. De 
peaskekears wurdt by it doopfont del set. De oare kearsen, 
ornearre foar altertafel en eventueel foarlêzersbuordsje, wurde 
dêroan oanstutsen.

foargonger
Jezus seit:
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‘Ik bin it ljocht fan ’e wrâld;
dy’t efter My oan komt, sil wis net yn it tsjuster omrinne, 
mar hy sil it ljocht fan it libben hawwe.’ Joh 8:12

LIET oer it ljocht
Lietesuggestjes siden 663681

Dêrnei wurdt wetter yn it doopfont getten.

foargonger
Jezus seit:
‘Gean der dus op út en meitsje alle folken learlingen fan My
doop harren yn ’e namme fan de Heit 
en fan de Soan en fan de hillige Geast.’ Mt 28:19

LIET oer de doop
Lietesuggestjes siden 663681

Underwilens geane de foargonger en de oare tsjinstdwaanden 
nei de nacht miels tafel. Earst wurdt dêr it antependium oerhinne 
lein. Dêrnei wurde de kearsen en de skaal en bekers delset.

foargonger
De beker fan ’e tanksizzing, dêr’t wy de tanksizzing oer 
útsprekke, 
is dat net in mienskip mei it bloed fan Kristus?
It brea, dat wy brekke,
is dat net in mienskip mei it lichem fan Kristus? 
   1 Kor 10:16

LIET oer it Miel fan de Hear
Lietesuggestjes siden 663681

Underwilens geane de foargonger en de oare tsjinstdwaanden 
nei it foarlêzers buordsje. Earst wurdt dêr it antependium 
oerhinne lein. Dêrnei wurdt de bibel derop lein en wurde der 
eventueel kearsen neist set.

foargonger
Jo Wurd is my in lampe foar de foet
en in ljocht op it paad. Ps 119:105
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LIET oer Gods Wurd
Lietesuggestjes siden 663681

Underwilens geane de foargonger en de oare tsjinstdwaanden 
efter de altertafel stean. Dêr sprekt de foargonger de bemoediging 
út en it gebed fan neierkommen.

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]

Heare God,
der is yn de himel boppe
en op de ierde ûnder
gjin God lykas Jo,
dy’t fêsthâlde oan it ferbûn
en de genedichheid foar jo tsjinners oer,
dy’t mei har hiele hert
foar jo antlit wannelje.
Soene Jo dan wier op de ierde wenje?
Sjoch, de himel,
ja sels de himel fan alle himels
kin Jo net befetsje,
hoefolleste minder dan dit hûs
dat hjir boud is!

Almachtige en ivige God,
kear Jo dan nei it bidden fan jo gemeente
en nei har smeekjen,
harkje nei it roppen
en it gebed dat jo gemeente
op dizze dei foar jo antlit bidt:
dat jo eagen iepen binne, nacht en dei oer dit hûs,
oer dit plak, dêr’t Jo fan sein hawwe:
myn namme sil dêr wêze.

Wy bidde
dat Jo alle bidden, alle smeekjen,
fan hokker minske ek,
fan jo folk meiinoar,
fan de frjemdling yn ús fermidden,
fan elk dy yn dit hûs komt en bidt,
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yn jo himel hearre wolle
op it fêste plak fan jo wenning.
Doch harren rjocht
en jou in elk neffens al har wegen,
lykas Jo har hert kenne
– want Jo allinnich kenne it hert fan alle minsken –
dat wy Jo freezje
alle dagen fan ús libben.
Priizge binne Jo
dy’t jo folk yn frede wenje litte.
Priizge wês jo hillige Namme
no en altyd,
en yn alle ivichheid.
Amen.  neffens 1 Ken 8

Dêrnei wurdt de tsjinst op de wenstige wize fuortset mei Kyrie 
en Gloria (yntree A, Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 155f.) of 
mei feroatmoediging en lofferhef fing (yntree B. Tsjinstboek – in 
oanset, diel I, side 159f.).
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Weryngebrûknimmen fan in 
tsjerkegebou – Oarder I

(útwreide foarm)

IEPENING – A
As de hiele gemeente de tsjerke yngiet

De gemeente komt byinoar yn it gebou dat ûnder de restauraasje/
renovaasje as ferfangende romte brûkt waard.

GROET

Yn de namme + fan de Heit en de Soan en de hillige Geast
Amen.
Genede en frede wês mei jimme fan God, ús Heit,
en fan Jezus Kristus, de Hear.
Amen.

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]

YNLIEDEND WURD
foargonger

Wy binne hjir byinoar kommen 
om ús restaurearre/renovearre tsjerkgebou 
wer foar de tsjinst fan God oan dizze wrâld te ornearjen,
want Hy is in God dy’t by de minsken wenje wol –
en foar ús tsjinst oan Him,
want Him komt alle lof en eare ta.

Kom, lit ús mei blidens opgean
nei it hûs fan de heare. Ps 122:1
Hy is ús God, Hy is ús behâlder. Ps 85:5a
Lokkich dy’t syn krêft fynt yn Him. Ps 84:6
Hy is foar ús de God fan de himelske machten.
Fan krêft ta krêft geane se fierder
om dan God te sjen op de Sion Ps 84:8
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of

Ik sil by Gods alter komme
by God, dy’t my bliid makket.  Ps 43:4
Stjoer dochs jo ljocht en jo trou
dat dy my liede meie nei jo hillige berch,
nei jo wijde wente,  Ps 43:3
nei jo, heare Almachtich,
myn kening en myn God. Ps 84:4

OPGONG NEI TSJERKE
Dêrnei giet it yn prosesje nei de restaurearre/renovearre tsjerke. 
Foaroan giet de foargonger, oanslutend de tsjinstdwaande 
âlderlingen en diakens. Yn de prosesje wurde de peaskekears; 
oare kearsen dy’t op of neist de nachtmielstafel en by it 
foarlêzersbuordsje set wurde kinne; it wetter foar yn it doopfont; 
de bibel; it nachtmielsgerei (skaal en bekers) en de antependia 
foar foarlêzersbuordsje en altertafel meidroegen. Der kin in 
omgong om tsjerke hinne makke wurde. Under de prosesje 
wurde psalmen en gesangen songen (sjoch Lietesuggestjes siden 
663681), yn alle gefallen Psalm 122. By de doarren fan tsjerke 
oankommen, bliuwt de prosesje stilstean. 

YNTREE
De gemeente sjongt Psalm 24 (Lieteboek foar de Tsjerken). As 
dat mooglik is wur de de fragen yn de rigels 4 en 5 fan strofe 4 
en 5 songen troch in sjonger dy’t al yn tsjerke is.

De foarsitter fan de tsjerkerie iepenet de doaren fan it tsjerke
gebou.

foargonger
Jezus seit: ‘Ik bin de doar,
as ien troch My yngiet,
sil er behâlden wurde.’ Joh 10:9

De gemeente giet efter har foargonger en de tsjinstdwaande 
tsjerkeriedsleden it tsjerkegebou yn.

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 663681

De gemeente bliuwt by it doopfont stean. By it doopfont stiet in 
kandler foar de peaskekears.
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In diaken set de peaskekears op de kandler en seit:

De Hear is ferriisd
Hy is wier ferriisd Luk 24:34
Syn ljocht skynt yn it tsjuster Joh 1:5
om de folken it paad te wizen. Luk 2:32
Jimme binne allegearre bern fan it ljocht.
Wy hearre net by de nacht of by it tsjuster 1 Tess 5:5

PSALM OF GESANG
Lietesuggestjes siden 663681

Under it sjongen wurde alle ljochten yn tsjerke oanstutsen.
De tsjinst wurdt fuortset mei it yngebrûknimmen fan it doopfont 
(sjoch side 596).
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IEPENING – B
As de gemeente al yn tsjerke is

De foargonger, de leden fan de tsjerkerie en fan it kolleezje fan 
tsjerkerintmasters stelle har foar de yngong fan tsjerke op. 
Tsjerkeriedsleden of oare dêrfoar oanwiisde persoanen drage it 
ljocht yn de foarm fan de brânende peaskekears en oare (noch 
net brânende) kearsen dy’t op of neist de nachtmielstafel en by 
de kandler set wurde kinne; wetter yn in krûk, ornearre foar 
it doopfont; de bibel; it nachtmielsgerei (skaal en bekers) en de 
antependia foar it foarlêzersbuordsje en de altertafel.

GROET

Yn de namme + fan de Heit en de Soan en de hillige Geast.
Amen.
Genede en frede wês mei jimme fan God, ús Heit,
en fan Jezus Kristus, de Hear.
Amen.

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]

YNLIEDEND WURD
foargonger

Wy binne hjir byinoar kommen 
om ús restaurearre/renovearre tsjerkgebou 
wer foar de tsjinst fan God oan dizze wrâld te ornearjen, 
want Hy is in God dy’t by de minsken wenje wol –
en foar ús tsjinst oan Him,
want Him komt alle lof en eare ta.

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 663681

Under it sjongen komme de foargonger en de leden fan de tsjerkeried 
en it kolleezje fan tsjerkerintmasters de tsjerkeromte yn.
De leden fan de tsjerkeried dy’t fierder gjin bysûndere taken mear 
hoege te dwaan en de leden fan it kolleezje fan tsjerkerintmasters 
nimme harren plakken yn de gemeente yn. De foargonger, de 
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tsjinstdwaande âlderling en diaken en de lju dy’t liturgyske 
foarwerpen drage, geane nei it doopfont. By it doopfont stiet in 
kandler foar de peaskekears.

In diaken set de peaskekears op de kandler en seit:

De Hear is ferriisd
Hy is wier ferriisd Luk 24:34
Syn ljocht skynt yn it tsjuster Joh 1:5
om de folken it paad te wizen. Luk 2:32
Jimme binne allegearre bern fan it ljocht.
Wy hearre net by de nacht of by it tsjuster 1 Tess 5:5

PSALM OF GESANG
Lietesuggestjes siden 663681

BY IT DOOPFONT
Yn it doopfont wurdt wetter getten.

âlderling
Ut de wetters fan de oerfloed 
hat God de ierde oan it ljocht brocht.
Troch it wetter fan de see
is Hy syn folk foargien
nei it lân fan belofte.
Hy liet syn antlit oer harren ljochtsjen,
in wolkkolom oerdeis
in fjoerkolom yn de nacht.
By de doop yn it wetter fan de Jordaan
hat Hy Jezus salve mei de hillige Geast.
Yn it wetter fan de doop
wurde wy mei Him begroeven,
dat ek wy,
lykas Hy út de dea opwekke is
troch de majesteit fan de Heit,
yn nij libben wannelje soene.
Sa wurde wy as lidmaten
opnommen yn syn Lichem 
en as libbene stiennen opboud
ta in geastlik bouwurk,
in hillich en keninklik prysterfolk.

As soks winske wurdt kin de foargonger no de oanwêzigen mei 
wetter besprinkelje.
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LIET oer de doop
Lietesuggestjes siden 663681

As foar iepening B keazen is geane de oanwêzigen no sitten.

BY IT OARGEL OF IN OAR MUZYKYNSTRUMINT
kantoroargelist

Halleluja! Sjong foar de heare in nij liet,
syn lof yn de gemeente fan syn geunstlingen. Ps 149:1
Wat is it goed te psalmsjongen foar ús God
wat is it hearlik in lofliet yn te setten. Ps 147:1
Lit ús de wegen fan de heare besjonge,
want grut is syn gloarje. Ps 138:5

of 

Jûchje de heare ta, do hiele ierde,
jûchje, jubelje en sjong psalmen.
Sjong de heare psalmen by de liere,
lit by de liere dyn liet wjerklinke.
Blaas op rammehoarn en trompetten,
jûchje as de heare, dyn kening, ferskynt. Ps 98:46

De oargelist set mei in foarspul yn fan in
PSALM of GESANG

Lietesuggestjes siden 663681

Yn it gefal fan in prosesje troch de hiele gemeente, giet dy ûnder 
it sjongen nei it foarlêzersbuordsje.

BY IT FOARLEZERSBUORDSJE
âlderling/lektor/gemeentelid

Ivich, heare, is jo wurd, it stiet yn de himel fêst.
Fan generaasje op generaasje bliuwt jo trou.
   Ps 119:8990a
De útlis fan jo wurden bringt ljocht. Ps 119:130a
Lit it ljocht fan jo antlit ús beskine. Ps 119:135a
Jo wurd is ús in lampe foar de foet,
ja, it is in ljocht op ús paad. ferlykje Ps 119:105

It antependium wurdt oer it buordsje lein. In âlderling jout 
de foargonger de bibel oer, dy’t him dêrnei op it buordsje leit. 
Eventueel wurde by it buordsje brânende kearsen delset.
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LIET oer Gods Wurd
Lietesuggestjes siden 663681

Yn it gefal fan in prosesje troch de hiele gemeente, nimme de 
oanwêzigen no har plak yn tsjerke yn.

GEBED FAN DE DEI of GEBED OM FERLJOCHTING MEI DE 
HILLIGE GEAST
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DE HILLIGE SKRIFT

EARSTE SKRIFTLEZING út it Alde Testamint
Skriftlêzingen siden 659662

De lêzing kin ôfsletten wurde mei:
 Sa sprekt de Hear.
 Wy tankje God.

ANTWURDPSALM
Lietesuggestjes siden 663681

TWADDE SKRIFTLEZING út de Brieven
Skriftlêzingen siden 659662

De lêzing kin ôfsletten wurde mei
 Sa sprekt de Hear.
 Wy tankje God.

HALLELUJA(FERS OF LIET)

 Halleluja. Dit is it hûs fan God by de minsken.
 Syn namme sil dêr foar ivich wenje. Halleluja.

Gen 28:17; Deut 12:5

of

Halleluja. Gods wente is by de minsken,
Hy sil by harren wenje.
Hja sille syn folk wêze
en God sels sil by harren wêze. Halleluja.

Iep 21:3

of

Halleluja. Priizgje de namme fan de heare,
jim, dy’t tsjinst dogge yn it hûs fan de heare.
Priizgje de heare, want Hy is goed. Halleluja.

Ps 135:1a,2a,3a

EVANGEELJE
Skriftlêzingen siden 659662

De lêzing kin ôfsletten wurde mei
Sa sprekt de Hear.
Wy tankje God.
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AKKLAMAASJES op de lêzingen
sjoch Tsjinstboek – in oanset diel I, siden 162163

PREEK

BELIDENIS FAN IT LEAUWE of LIET
Eltsenien stiet. As de belidenis fan it leauwe mienskiplik 
sprutsen of songen wurdt, seit de foargonger

Ferbûn mei de tsjerke
fan alle tiden en alle plakken
belide wy ús kristlik leauwe:

Wy leauwe yn ien God,
de almachtige Heit,
Skepper fan himel en ierde,
fan alle sjenlike en ûnsjenlike dingen.

En yn ien Hear, Jezus Kristus,
de iennichstberne Soan fan God,
berne út de Heit foar alle ieuwen,
God út God, 
Ljocht út Ljocht, 
wier God út wier God,
berne, net skepen, ien yn wêzen mei de Heit;
troch Him is alles wurden.
Om ús, minsken, en om ús behâld 
is Er delkommen út ’e himel;
Hy is fleis en bloed wurden 
troch de hillige Geast út ’e faam Maria
en minske wurden.
Hy hat foar ús ûnder Pontius Pilatus
de krúsdea ûndergien en is begroeven.
De tredde deis is Er wer opstien, neffens de Skriften.
Hy is opfearn nei de himel 
en sit oan ’e rjochterhân fan de Heit.
Hy sil weromkomme mei hearlikheid
om te oardieljen de libbenen en de deaden
en oan syn Ryk komt gjin ein.

Wy leauwe yn de hillige Geast,
dy’t Hear is en libben makket,
dy’t fan de Heit en de Soan útgiet
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dy’t mei de Heit en de Soan oanbidden en ferhearlike 
wurdt,
dy’t sprutsen hat troch de profeten.

Wy leauwe ien hillige, katolike en apostoalyske tsjerke.
Wy belide ien doop ta ferjouwing fan ’e sûnden.
Wy ferwachtsje de ferrizenis fan ’e deaden
en it libben fan ’e kommende wrâld.
Amen.

Lietesuggestjes siden 663681

De gemeente giet nei de nachtmielstafel.

LITANY of LIET
Lietesuggestjes siden 663681

De litany kin ynlaat wurde mei de wurden:
Lit ús dan, byinoar op dit plak,
mei eltsenien dy’t leaut yn ’e himel en op ’e ierde,
mei aartsfaders en profeten, apostels en martlers,
mei alle hilligen dy’t ús foargien binne
en dy’t libje yn Gods wolbehagen,
de namme fan de Ivige oanroppe,
dat Hy ús genedich is en him oer ús ûntfermet.

As it Miel fan de Hear fierd wurdt, wurdt de tsjinst fuortset 
mei it tawijen fan de altertafel en it ark foar it nachtmiel, en de 
foarbea. Is dat net it gefal, dan wurdt it Miel fan de Hear op de 
earstkommende snein fierd. De tsjinst wurdt dan fuortset mei 
gebeden en jeften om de nachtmielstafel hinne. 
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IT MIEL FAN DE HEAR

BY DE ALTERTAFEL EN IT NACHTMIELSGEREI
diaken

Grut is it wurk fan de heare,
syn dieden hawwe glâns en gloarje.
Syn wûnders hat Er in tinkdei foar ynsteld,
goedgeunstich en barmhertich is de heare.
Dy’t ûntsach foar Him hiene, hat Er iten jûn
en altyd tinkt Er oan syn ferbûn. Ps 111:4b5

of

Alles sjocht nei Jo út
en Jo jouwe it op ’e tiid it iten. Ps 145:15
De heare is myn hoeder
neat bin ik brek.
Jo meitsje my de tafel ree,
myn beker rint oer. Ps 23:1,5
Priuw, en genietsje de goedens fan de heare,
lokkich de minske dy’t by Him skûlet. Ps 34:9

âlderling
Sa’t Noach nei de floed
in alter boude foar de heare

om de fruchten fan de ierde
ta te wijen oan Him,
en sjoch, de Ivige tocht oan syn ferbûn;
sa’t Abraham op de berch Moria
in alter boude
om syn soan te offerjen, syn iennige,
en sjoch, in laam stoar foar him yn it plak;
sa’t de Hear Jezus op in berch
in miel oanrjochte foar fiiftûzen,
en sjoch, der wie brea genôch foar eltsenien,
sa steane wy no om dizze tafel hinne
om by brea en wyn 
mei lofsang en gebed
te betinken dat God syn skepping net ferjit,
dat Hy ús foarsjoen hat 
yn it offer fan syn Soan,
en dat Er mei ús is alle dagen,
oant de ein fan de wrâld.
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It antependium wurdt op de nachtmielstafel lein. Kearsen, 
breaskaal en bekers wurde delset.

FOARBEA
Foar de foarbea kin de neikommende tekst keazen wurde of in 
tekst yn eigen wurden.

Lit ús bidde ta God, ús Heit
troch Jezus Kristus, ús Hear,
yn de krêft fan de Hillige Geast:

dat op dit plak
Gods oanwêzigens altyd fûn wurde sil
troch eltsenien dy’t him ta Him keart.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat wy hjir ús deistige libben diele
as in gemeente dy’t is as it sâlt fan de ierde
en in ljocht foar de wrâld.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat wy hjir as Gods folk byinoar komme
om syn antlit te sykjen,
Him de lof te bringen dy’t Him takomt,
en sûnder frees ús gebeden sizze.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat wy hjir leauwich hearre nei Gods wurd,
it nije libben fiere yn de doop
en yn it brekken fan it brea.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat minsken dy’t harren libben mei elkoar diele wolle,
hjir yn it bywêzen fan Gods gemeente
elkoar leafde en trou belove.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat wy hjir ús dierbere ferstoarnen
oanrekommandearje yn syn hannen
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en elkoar treastgje en bemoedigje.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

Dat wy hjir ferjouwing en genede fine,
frede en freugde, hâldfêst en krêft.
Lit ús bidde:
Hear, ûntfermje Jo.

... gebedsstilte...

Heit fan goedens sûnder ein,
Skepper fan al wat bestiet,
ûnderhâld wat Jo makke hawwe.
Jezus Kristus,
fêst fûnemint en kostbere hoekstien,
befêstigje ús fertrouwen yn Jo.
Hillige Geast,
boarne fan alle jeften, leafde en krêft,
besielje it wurk fan ús hannen.

Oan de libbene God,
Heit, Soan en hillige Geast
wês alle gloarje, no en altyd. Amen.

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

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, siden 805808

FREDEGROET
Elkenien stiet

De frede fan de Hear wês altyd mei jim.
En ek mei jo.
Winskje elkoar de frede

of

Jou elkoar in teken fan frede
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De gemeenteleden bringe elkoar de fredegroet.
Eltsenien giet sitten.

YNSAMMELJEN FAN DE JEFTEN
ûnder it sjongen fan in 
LIET

Lietesuggestjes siden 663681

Underwilens wurde de jeften fan brea en wyn oandroegen, 
eventueel mei oare skeppingsjeften.

GEBED OER DE JEFTEN

Seinige God,
yn dit hûs dêr’t ús lofsang wjerklinkt,
komme wy ta Jo mei ús jeften fan tankberens.
Jou dat wy ta Jo komme meie
mei in hert fol earbied en ûntsach
om alles wat Jo makke hawwe.
Nim dit brea en dizze wyn oan
en hilligje ús as disgenoaten
oan de tafel fan jo Soan,
dat wy diel krije oan syn libben
no en yn ivichheid.
Amen.

of

Fan Jo, o Hear
is de gruttens en de krêft,
ja, alles wat yn de himel
en op de ierde is.
Wy loovje Jo, ús God,
en priizgje jo hearlike Namme.
Wa dochs binne wy
dat wy yn steat wêze soene
en skink dizze jeften frijwillich?
Want it komt allegear fan Jo
en wy jouwe it Jo
út jo hân.
Amen.
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TAFELGEBED

De Hear sil by jim wêze.
De Hear sil jo bewarje.
De herten omheech.
Wy hawwe ús hert by de Hear.
Bringe wy tank oan de Hear, ús God.
Hy is ús tankberens weardich.

Ja, goed is it en it jout foech
dat wy Jo tank bringe, hillige God,
want op dizze dei ferhearlikje wy Jo
yn dit hûs fan gebed,
dat wy tawije oan jo tsjinst.
Jo rjochtsje jo wenning op
as in tinte yn de woestyn,
in skûlplak tsjin stoarm en rein,
in fêsting dêr’t jo genede hearsket
en jo leafde dien wurdt.
As libbene stiennen hawwe Jo ús nommen
en bouwe Jo jo gemeente mei op
ta in hillige timpel,
rêstend op it fûnemint fan apostels en profeten,
en mei Kristus Jezus as de hoekstien.
Jo meitsje jo tsjerke ta in stêd op in berch,
dy’t wol yn it each falle moat,
ljochtsjend fan fjoer
foar eltsenien dy’t yn it tsjuster libbet.
Dêrom loovje wy Jo,
mei ingels en hilligen,
hiel it nije Jeruzalim,
al jo minskebern yn tiid en ivichheid
en sjonge Jo ta mei de wurden:

of

De Hear sil by jim wêze.
De Hear sil jo bewarje.
De herten omheech.
Wy hawwe ús hert by de Hear.
Bringe wy tank oan de Hear, ús God.
Hy is ús tankberens weardich.
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Ja wier, Hear, goed is it en it jout foech
om Jo tank te bringen,
oeral en altyd,
en benammen op dizze dei,
no’t wy mei freugde dizze tsjerke oan Jo tawije,
in hûs fan gebed,
troch minskehannen makke,
in hûs dêr’t Jo jo Namme wenje litte,
yn taal en teken,
yn lofsang en gebed.
Yn dit hûs, boud ta jo eare,
skinke Jo aloan jo genede
oan it folk dat ûnderweis is nei Jo ta.
Yn dit hûs bouwe Jo ús op
ta in libbene timpel,
grûnfêste op it fûnemint
fan profeten en apostels
mei Jezus Kristus as hoekstien.
Yn dit hûs bringe Jo rûnom wei jo tsjerke byinoar
om ien lichem te wêzen,
ferbûn mei elkoar en tsjinstber oan de minsken.
Dêrom mei eltsenien om jo troan,
mei serafinen en kerubinen,
mei aartsfaders en profeten,
mei apostels en martlers,
mei al jo sjenners en sjongers
ferheffe wy ús azem en sjonge:

of

De Hear sil by jim wêze.
De Hear sil jo bewarje.
De herten omheech.
Wy hawwe ús hert by de Hear.
Bringe wy tank oan de Hear, ús God.
Hy is ús tankberens weardich.

Ja, goed is it en it jout foech
dat wy Jo tank bringe, Alderheechste,
Jo, Skepper fan alles wat bestiet,
dy’t troanje op de lofsangen fan jo folk.
Gjin inkele himel kin Jo befetsje,
ja, sels de alderheechste himel is te lyts
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foar jo hearlikheid en macht.
Dochs binne Jo út de hichte wei delkommen
as it Wurd dat minske wurden is
en ûnder ús wenne hat
yn Jezus Kristus, de Soan fan jo leafde.
Syn lichem meie wy wêze,
yn Him ferbûn mei Jo en mei elkoar,
in hillige timpel, fol fan jo Geast.
Sa wije wy yn dizze oere,
fol earbied en tankberens,
dizze tsjerke ta oan jo tsjinst,
dit hûs fan gebed,
makke troch minskehannen,
as in plak fan rêst en ynkear
op ús pylgerpaad nei de hillige stêd,
it nije Jeruzalem,
dat delkomt út de himel.
Dêr sille Jo wenje by de minsken.
Dan sil der gjin dea mear wêze,
gjin rou, gjin klaaien of muoite,
allinnich freugde en lofsang, sûnder ein.
Dêrom ferhearlikje wy Jo,
mei de ingels en aartsingels,
mei de machten en krêften,
mei eltsenien foar jo troan
en dy’t sûnder ophâlden Jo de lof tasjonge
mei de wurden:

Hillich, hillich, hillich, ….

ferfolch TAFELGEBED, sjoch Tsjinstboek – in oanset, diel I 
siden 169; 207353

GEBED FAN DE HEAR

MIENSKIP FAN BREA EN WYN

GEBED NEI IT MIEL

Jo dy’t yn ús fermidden binne,
jou dat wy troch de jeften
dy’t wy út jo hân krigen,
groeie yn wierhaftich leauwen,
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sadat wy Jo
hjir en oeral en altyd
yn geast en wierheid oanbidde
en ienris foar jo antlit
mei alle hilligen diel hawwe oan jo hearlikheid.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

of 

Goede God,
wy tankje Jo foar jo jeften
dêr’t Jo ús yn dit libben mei sêdzje.
Bliuw by jo gemeente 
op de wei dy’t hja giet
troch dizze wrâld.
Dat bidde wy Jo
troch Him yn wa’t Jo 
fan ivichheid ôf 
wenje woene:
Jezus Messias, ús Hear.
Amen.

UTSTJOERING EN SEINE

Eltsenien stiet

UTGONGSLIET
Lietesuggestjes siden 663681

It útgongsliet kin ek nei de seine songen wurde.

foargonger
Gean hinne yn de frede fan de Hear.

Mei de heare dy seinigje en behoedzje.
Mei de heare dy mei it ljocht fan syn antlit beskine
en dy genedich wêze.
Mei de heare syn antlit nei dy takeare
en dy frede jaan. 
Amen.

[UTGONGSLIET
as dat net foar de seine songen waard]
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Weryngebrûknimmen fan in 
tsjerkegebou – Oarder II

(koarte foarm)

De gemeente is al yn it tsjerkegebou. De foargonger stiet mei de 
tsjinstdwaande âlderlingen en diakens efteryn it tsjerkegebou. 
Leden fan de tsjerkeried en/of oare gemeenteleden drage de 
(brânende) peaskekears, oare (noch net brânende) kear sen dy’t 
neist of op de nachtmielstafel en by it foarlêzersbuordsje set 
wurde kinne, in krûk mei wetter ornearre foar it doopfont, de 
bibel, it nachtmielsgerei (skaal en bekers) en de antependia foar 
foarlêzersbuordsje en altertafel.

Elkenien stiet.

foargonger
Hoe leaflik is jo wente,
heare Almachtich.
Ik longerje en smachtsje
nei de foarhôven fan de heare.
Myn hert en myn lea roppe
om de libbene God. Ps 84:23
Lokkich dy’t yn jo hûs wenje.
Hja kinne Jo aloan de lof tasjonge.
Lokkich hy dy’t syn krêft yn Jo fynt. Ps 84: 56a
Sa geane se fierder fan krêft ta krêft
om dan God te sjen op de Sion. Ps 84:8
Sjoch del op ús beskermer, o God,
en skôgje it antlit fan jo salvling.
Want de heare is ús skûle en ús skyld,
God sil geunst en gloarje jaan. Ps 84:12ab
heare Almachtich, 
hoe gelokkich is de minske dy’t op Jo betrout. Ps 84:13

YNTREELIET
Lietesuggestjes siden 663681

Underwilens komme de foargonger, tsjerkeriedsleden en de lju dy’t 
liturgyske foar werpen drage de tsjerkeromte yn. De peaskekears 
wurdt by it doopfont set. De oare kearsen, ornearre foar altertafel 
en eventueel foarlêzersbuordsje, wurde dêroan oanstutsen.
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foargonger
Jezus seit:
‘Ik bin yn ’e wrâld kommen as in ljocht,
en no hoecht net ien dy’t yn My leaut,
yn it tsjuster te bliuwen.’ Joh 12:46

of

Ienris wiene jimme klearebare tsjusternis,
mar no binne jimme it ljocht om’t jimme kristenen 
wurden binne.
Libje dan as minsken dy’t by it ljocht hearre. Ef 5:8

of

Wurd wekker, do slieper,
en ferriis út ’e deaden,
en Kristus sil oer dy ljochtsje. Ef 5:14

of

Deselde God dy’t sein hat: 
‘Ljocht sil skine út it tsjuster’, 
is ús as ljocht yn it hert opgien, 
om de kennisse fan syn hearlikheid 
strielje te litten op it antlit fan Kristus. 2 Kor 4:6

LIET oer it ljocht
Lietesuggestjes siden 663681

Dêrnei wurdt wetter yn it doopfont getten.

foargonger
Witte jimme net dat wy allegearre dy’t troch de doop mei Jezus 
Kristus ferbûn binne, dêrmei mei syn dea ferbûn binne? 
Wy binne dus troch de doop yn syn dea mei Him 
begroeven, 
dat, lykas Kristus út ’e deaden opwekke is 
troch de hearlike macht fan de Heit, 
sa ek wy in nij libben lizze soene. Rom 6:34

of

Want allegearre binne jimme bern fan God 
om’t jim troch it leauwe mei Jezus Kristus ferbûn binne. 
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Jimme allegearre dy’t yn Kristus doopt binne, 
hawwe Kristus (as in mantel) oandien. Gal 3:2627

LIET oer de doop
Lietesuggestjes siden 663681

Underwilens geane de foargonger en de oare tsjinstdwaanden 
nei it foarlêzers buordsje. Earst wurdt dêr it antependium 
oerhinne lein. Dêrnei wurdt de bibel derop lein en wurde der 
eventueel kearsen neist set.

foargonger
De wei fan dizze God is betrouber,
it wurd fan de heare is suver,
in skyld is Hy 
foar elk dy’t by Him skûlet. Ps 18:31

of

It wurd fan de heare is rjocht,
kleare trou binne al syn dieden.
Hy hâldt fan rjochtfeardigens en rjocht,
en fan de heare syn geunst is de ierde fol. Ps 33:45

of

Jo wurd is wierheid en neat oars
en jo rjochtfeardige besluten kin men op bouwe.
Lit myn tonge jo beloften besjonge,
want rjochtfeardich binne al jo geboaden.
  Ps 119:160;172

of

Ik wachtsje op de heare,
mei hert en siel wachtsje ik,
ik hoopje op syn belofte.
Mei hert en siel sjoch ik út nei de heare,
mear as wachters nei de moarntyd,
wachters nei de moarntyd. Ps 130:56

of

Jezus seit: ‘Ik sis jimme,
dy’t myn wurd heart en leaut yn Him 
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dy’t My stjoerd hat, 
hat ivich libben;
hy is al oergien fan de dea nei it libben.’ Joh 5:24

LIET oer Gods Wurd
Lietesuggestjes siden 663681

Underwilens geane de foargonger en de oare tsjinstdwaanden 
nei de nacht miels tafel. Earst wurdt dêr it antependium oerhinne 
lein. Dêrnei wurde de kearsen en de skaal en bekers delset.

foargonger
Jezus seit: ‘Ik bin it libbene brea 
dat út ’e himel delkommen is; 
as in minske fan dit brea yt, 
sil er yn ivichheid libje.’ Joh 6:51

of

De beker fan ’e tanksizzing, dêr’t wy de tanksizzing oer 
útsprekke, 
is dat net in mienskip mei it bloed fan Kristus?
It brea, dat wy brekke,
is dat net in mienskip mei it lichem fan Kristus?
  1 Kor 10:16

LIET oer it Miel fan de Hear
Lietesuggestjes siden 663681

Underwilens geane de foargonger en de oare tsjinstdwaanden 
efter de altertafel stean. 

foargonger
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]

Heare God,
der is yn de himel boppe
en op de ierde ûnder
gjin God lykas Jo,
dy’t fêsthâlde oan it ferbûn
en de genedichheid foar jo tsjinners oer,
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dy’t mei har hiele hert
foar jo antlit wannelje.
Soene Jo dan wier op de ierde wenje?
Sjoch, de himel,
ja sels de himel fan alle himels
kin Jo net befetsje,
hoefolleste minder dan dit hûs
dat hjir boud is!

Almachtige en ivige God,
kear Jo dan nei it bidden fan jo gemeente
en nei har smeekjen,
harkje nei it roppen
en it gebed dat jo gemeente
op dizze dei foar jo antlit bidt:
dat jo eagen iepen binne, nacht en dei oer dit hûs,
oer dit plak, dêr’t Jo fan sein hawwe:
myn namme sil dêr wêze.

Wy bidde
dat Jo alle bidden, alle smeekjen,
fan hokker minske ek,
fan jo folk meiinoar,
fan de frjemdling yn ús fermidden,
fan elk dy’t yn dit hûs komt en bidt,
yn jo himel hearre wolle
op it fêste plak fan jo wenning.
Doch harren rjocht
en jou in elk neffens al har wegen,
lykas Jo har hert kenne
– want Jo allinnich kenne it hert fan alle minsken –
dat wy Jo freezje
alle dagen fan ús libben.
Priizge binne Jo
dy’t jo folk yn frede wenje litte.
Priizge wês jo hillige Namme,
no en altyd,
en yn alle ivichheid.
Amen. neffens 1 Ken 8

Dêrnei wurdt de tsjinst op de wenstige wize fuortset mei Kyrie 
en Gloria (Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 155f.) of mei 
feroatmoediging en lofferheffing (Tsjinstboek – in oanset, diel I, 
side 159f.).
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Oarder foar it yngebrûkinmmen
fan klokken

De klokken om te seinigjen binne foàr of yn (de hal fan) de tsjerke. 
De gemeente giet dêr omhinne stean. As de klokken eigendom 
fan de boargerlike gemeente, in stichting of in oare ynstelling 
binne, kin in fertsjintwurdiger fan dy ynstânsje earst koart oan 
it wurd komme.

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 663681

BEMOEDIGING

Jou de heare gloarje en krêft,
jou de heare de eare fan syn namme. Ps 29:1b,2a
De stim fan heare mei alle macht,
de stim fan de heare yn alle pracht.  Ps 29:4
De heare mei krêft oan syn folk jaan,
de heare mei syn folk seinigje mei frede.  Ps 29:11

of

Godsels, de heare, 
sprekt en ropt de ierde op
fan sinne’ opgong oant sinne’ ûndergong. Ps 50:1
Fan it uterste easten oant it fierste westen
is de namme fan de heare te loovjen. Ps 113:3
Hy komt, ús God, en kin net mear swije.
Hy ropt de himel dêrboppe
mei de ierde, om syn folk te rjochtsjen. Ps 50:3a,4

of

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]

YNLIEDEND WURD
troch de foargonger of in tsjerkeriedslid
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GEBED

God fan himel en ierde,
sûnder ophâlden roppe Jo minsken byinoar
ta jo gemeente.
Wy bidde Jo:
sammelje jo folk út alle wynstreken
en jou dat it jo ropstim hearre mei,
dat it fol freugde Jo yn ’e mjitte giet
yn it fuotspoar fan Him
dy’t Jo nei ús ta stjoerd hawwe:
Jezus Kristus, ús Hear,
dy’t mei Jo yn de ienheid fan de hillige Geast
libbet en regearret yn alle ivichheid.
Amen.

SKRIFTLEZING
bygelyks

Numeri 10:110 trompetten dy’t it folk byinoar roppe 
moatte

Jesaja 40:111 in stim dy’t de hearskippij fan God 
oankundiget

Mattéus 3:111 in stim dy’t ropt yn ’e woestyn
Markus 4:1112,2335 wa’t earen hat om te hearren, lit dy 

hearre
1 Korintiërs 13:113 it heechliet fan de leafde
Iepenbiering 3:2022 by wa’t myn lûd heart, sil ik yn ’e hûs 

komme
Iepenbiering 19:59 gelokkich dy’t noege binne op it 

brulloftsmiel fan it Laam

As op de klokken ynskripsjes steane, dy’t út de bibel komme, 
kinne dy ek as skrift lêzing tsjinje. As in klok nei in hillige neamd 
is, kin in skriftlêzing socht wurde dêr’t dy yn foarkomt.

ANTWURDPSALM
Lietesuggestjes siden 663681

PREEK
Yn de preek kin op de namme of ynskripsje(s) fan de klok yngien 
wurde.
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SEINEBEA

Priizge binne Jo, Hear ús God!
Jo roppe de minsken
en skinke harren jo heil.
Wy loovje Jo.
Wy priizgje Jo.
Jo sammelje jo folk
en meitsje it ien mei Jo en elkoar.
Wy loovje Jo.
Wy priizgje Jo.
Jo jouwe hope en betrouwen
en meitsje ús ta boaden fan freugde
foar ús bruorren en susters.
Wy loovje Jo.
Wy priizgje Jo.
Eare oan de Heit en de Soan en de hillige Geast,
lykas it wie yn it begjin en no en altyd
en yn alle ivichheid. Amen.

Lit ús bidde.
... gebedsstilte ...
Hear fan himel en ierde,
jo hiele skepping priizget Jo.
Yn de himel en op de ierde klinkt jo lof.
Fol betrouwen bidde wy Jo:
seinigje + dizze klokken,
dy’t jo lof ferkundigje,
dat se jo gemeente oproppe ta de earetsjinst
en fermoanje wa’t fersomje,
de mismoedigen oprjochtsje,
treurjenden treastgje,
lokkigen bliid meitsje 
en dy’t stoarn binne op har lêste wei begeliede.
Seinigje allegearre
oan wa’t de rop fan dizze klokken trochkringe sil,
en bring sa jo tsjerke fan oeral op de ierde byinoar yn jo ryk.
Troch Kristus, ús Hear.
Amen.

of

Lit ús bidde.
... gebedsstilte ...
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God fan minsken,
fol tankberens steane wy as jo gemeente
hjir byinoar om dizze klokken hinne.
Se sille útnoegje
om yn dit hûs jo antlit te sykjen
en jo hillige Namme te loovjen.
Midden op ’e dei/trije kear deis
sille se de wrâld it geheim yn it sin bringe
dat Jo minske wurden binne.
Yn moaie en minne dagen sille se oproppe
om mei elkoar te dielen
wat ús op ús libbenspaad 
oan freugde en fertriet oerkomt.
Wy bidde Jo:
kom mei jo seine oer ús
en jou dat it lieden fan dizze klokken
ús nei jo lûd hearre lit
en ús opropt ta freugde,
omtinken en mienskip.
Dat freegje wy Jo
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Eventueel kinne de klokken no oanslein wurde. Yn dat gefal 
antwurdet de gemeen te dêr mei in lofliet op.

FOARBEA

Lit ús bidde ta God,
fan wa’t de rom oan de einen fan de ierde ta rikt:

foar wa’t dizze klokken liede sille,
dat se, dreaun troch de Geast,
har wurk mei ynset en freugde dogge.
Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.

Foar ús gemeente,
dat se yn leauwe, hope en leafde groeie mei
en in wier tsjûge wêze sil fan jo evangeelje.
Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.

Foar de minsken yn ús doarp/ús stêd/ús wyk,
dat se iepen steane foar alles wat goed en heilsum is
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en elkoar fan tsjinst binne yn lok en leed
Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.

Foar wa’t de wierheid oan it ljocht bringe,
dat it harren net oan moed ûntbrekke sil
om de wrâld diele te litten yn wat goed is en rjocht.
Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.

Foar minsken dy’t de wacht hâlde oer wa’t oan har 
tabetroud binne,
dat se mei omtinken en leafde nei har omsjogge
en betocht bliuwe op har wolwêzen en lok.
Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.

Foar de folken op dizze ierde,
dat se yn frede mei elkoar libje
en sykje nei gearwurking en ferbûnens.
Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.

Foar jo tsjerke, ferspraat oer de hiele wrâld,
dat se net wurch wurdt om oan alle minsken
it boadskip fan jo heil te ferkundigjen.
Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.

Foar ússels, hjirre,
dat wy nea ferjitte hoe’t Jo ús hieltyd wer roppe
om bern oan hûs te wêzen yn jo hillichdom.
Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.

Lit ús ús gebeden ôfslute
en ienstimmich ús tank útsprekke
yn it gebed fan Him dy’t ús foargien is:

GEBED FAN DE HEAR

LOFLIET
Lietesuggestjes siden 663681

UTSTJOERING EN SEINE
Nei de seine wurde de klokken ophise en yn it klokhús hongen.
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Oarder foar it yngebrûknimmen fan
in oargel of oar muzykynstrumint

It oargel of oar muzykynstrumint wurdt oant it momint fan de 
seinebea noch net be spi le. De lieten dy’t foartiid oanjûn wurde, 
sille a capella songen wurde.
De gemeente komt byinoar ûnder of om it oargel hinne/by it 
muzykynstrumint.

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 663681

BEMOEDIGING

Loovje de heare, alle folken,
ferheegje Him, alle naasjes,
want machtich is syn geunst oer ús
en de trou fan de heare is foar ivich. Halleluja!
  Ps 117

of

Ik wol Jo ferheegje, myn God en kening
en jo namme priizgje ivich en altyd.
Dei oan dei wol ik jo priizgje
en jo gerjochtichheid bejubelje.
De heare is grut en heech te priizgjen,
syn gruttens is net te befiemjen. Ps 145:13

of

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]

YNLIEDEND WURD
troch de foargonger of in tsjerkeriedslid.
Eventueel kin de oargelist/ynstrumintalist of de oargelbouwer/
ynstrumintmakker in taljochting op it nije ynstrumint jaan.
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GEBED

Ferhevene God, fol majesteit,
Jo hawwe de minsken it libben jûn
troch har jo azem yn te blazen.
Op de ierde kin neat bestean
sûnder jo Geast dy’t libben makket.
Wy bidde Jo:
lit ús ynstimme mei it ivige lofliet
dat ingels en hilligen Jo tasjonge,
en jou dat alles wat geast en amme hat,
Jo priizgje sil om Him
dy’t Jo mei hearlikheid beklaaid hawwe,
Jezus Kristus, jo Soan en ús Hear,
dy’t mei Jo en de hillige Geast
libbet en regearret yn alle ivichheid.
Amen.

of

Goede en befrijende God,
de hiele skepping moat Jo wol priizgje
om de machtige dingen dy’t Jo dogge.
De fûgels yn ’e beammen sjonge har liet,
de fjilden binne beklaaid mei hearlikheid.
Wy bidde Jo:
jou dat jo gemeente nea ophâldt
om Jo te loovjen mei psalmen, hymnen en lieten,
dat se by har sjongen droegen wurde mei
troch it lûd fan de muzyk
om Jo fol freugde
de lof te bringen dy’t Jo takomt
troch Jezus Kristus, ús Hear,
Amen.

SKRIFTLEZING
Skriftlêzingen siden 6596623

ANTWURDPSALM
Lietesuggestjes siden 663681

PREEK
De preek kin as dat winsklik is ek nei de seinebea en it earste 
oargelspyljen holden wurde (it earste bespyljen fan it ynstrumint).
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SEINEBEA

Grutte God,
Jo wolle dat minsken Jo yn freugde tsjinje.
Dêrom litte wy muzyk en ynstruminten
ta jo lof klinke.
Jo hawwe jo tsjinner Mozes opdroegen
om trompetten te meitsjen,
dy’t by de offertsjinst blaasd wurde.
Mei it lûd fan fluiten en harpen
hat it útkarde folk Jo loflieten tasongen.
Jo Soan is minske wurden
en hat de lofsang,
dy’t yn de himel fan ivichheid ôf klinkt
hjir op ierde brocht.
De apostel freget ús
om Jo fan herten te sjongen en te jubeljen.
Yn dizze feestlike oere bidde wy Jo:
seinigje + dit oargel/ynstrumint,
dat it ta jo eare klinke sil
en ús herten ta Jo ferheffe mei.
Lykas al de pipen har ta ien lûd ferienje
lit ús sa as leden fan jo tsjerke
yn leafde fan wjerskanten meielkoar ferbûn wêze,
dat wy ienris mei alle ingels en hilligen
mei de ivige lofsang fan jo hearlikheid ynstimme.
Troch Jezus Kristus, ús Hear,
Amen.

of

Ivige en net te ferlykjen God,
yn de himel wurde Jo priizge troch de ingelekoaren,
op de ierde wurdt oeral jo Namme love.
Doe’t it folk Israel Jo yn de timpel tsjinne,
klonken psalmen by it spyljen fan harp en siter,
loflieten by trompet en bazún.
Wy tankje Jo foar de jefte fan muzyk,
foar it spyljen fan lûden,
dat ús hert beweecht.
Yn dizze oere tankje wy Jo foar dit oargel/ynstrumint,
dat yn dizze romte ta jo eare klinke sil.
Seinigje allegearre dy’t it bespylje,



623

dat se mei freugde jo lof ferkundigje,
seinigje dizze gemeente,
dat se fol oerjefte jo Namme besjongt,
ja, seinigje ús allegear, hjir oanwêzich,
dat dit nije oargel/ynstrumint ús helpe sil
om de lofsang geande te hâlden
en jo earetsjinst te ferrjochtsjen.
Dat freegje wy Jo yn de namme fan Him
dy’t de ôfglâns is fan jo hearlikheid
en ús mei jo Geast ferfollet:
Jezus Kristus, jo Soan en ús Hear.
Amen.

No wurdt it ynstrumint foar it earst bespile. Dat kin útrinne op in
[LOFLIET]

Lietesuggestjes siden 663681

FOARBEA

Lit ús bidde ta God,
de boarne fan alle goedens en freugde:

foar de machthawwers yn dizze wrâld,
dat se omtinken hawwe
foar wat it minskehert bliid makket
en bydrage oan it lok fan gâns minsken.
Sa bidde wy:
Kening fan ’e gloarje, ferhear ús gebed.

Foar de tsjerke op ierde,
dat se yn de krêft fan de hillige Geast
Gods hearlikheid ferkundiget oan alle minsken.
Sa bidde wy:
Kening fan ’e gloarje, ferhear ús gebed.

Foar musisy, dichters en komponisten,
dat se hieltyd wer nije ynspiraasje opdogge
en har besiele en tawijd ynsette foar de eare fan God.
Sa bidde wy:
Kening fan ’e gloarje, ferhear ús gebed.

Foar minsken dy’t tryst binne en drôf,
dat se treastge en bemoedige wurde

Oarder yngebrûknimmen oargel of oar muzykynstrumint
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en ienris wer ûnbesoarge har liet sjonge.
Sa bidde wy:
Kening fan ’e gloarje, ferhear ús gebed.

Foar de minsken dy’t dit nije oargel/ynstrumint bespylje 
sille,
dat se krêft by har ynspanningen krije
en foldwaning fine yn it wurk, har tabetroud.
Sa bidde wy:
Kening fan ’e gloarje, ferhear ús gebed.

Foar elkenien dy’t yn dizze tsjerke komt
en nei dit ynstrumint harket,
dat muzyk harren hert op God rjochtsje mei
en harren helpt om rêst en frede te finen.
Sa bidde wy:
Kening fan ’e gloarje, ferhear ús gebed.

Foar dizze gemeente,
dat de klanken fan dit ynstrumint har ferlangje lit
nei de komst fan Gods keninkryk.
Sa bidde wy:
Kening fan ’e gloarje, ferhear ús gebed.

Foar ús, sa’t wy hjir byinoar binne,
dat wy iepensteane foar Gods bliid boadskip
en oaren yn ús freugde behelje.
Sa bidde wy:
Kening fan ’e gloarje, ferhear ús gebed.

God,
doe’t jo Soan berne waard
songen de ingels ta jo eare
en wie der frede op ierde.
Ferhear ús gebeden
dy’t wy Jo foarlizze yn syn namme,
Hy dy’t ús bidden learde:

GEBED FAN DE HEAR

UTGONGSLIET
Lietesuggestjes siden 663681
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UTSTJOERING EN SEINE

Mei God dy’t ús in lofsang yn ’e mûle lein hat,
ús seinigje mei freugde.
Amen.
Mei Kristus dy’t ús frijmakke hat fan sûnde en dea,
ús diele litte yn syn hearlikheid.
Amen.
Mei de hillige Geast dy’t ús liedt as bern fan God,
ús ferfolje mei leafde en goedens.
Amen.
De almachtige en barmhertige God,
Heit, Soan en hillige Geast,
sil jimme seinigje en bewarje.
Amen.
Gean no allegearre hinne yn frede.
Wy tankje God.

Nei de seine einiget de tsjinst mei oargelspyljen/muzyk.

Oarder yngebrûknimmen oargel of oar muzykynstrumint
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Oarder foar it yngebrûknimmen
fan nachtmielsgerei

It nachtmielsgerei (skaal en bekers) wurdt yn in tsjinst fan Skrift 
en Miel yn gebrûk nommen. Dy skaal en bekers wurde by de 
yntree meidroegen troch ien of mear dia kens en op de nachtmiels 
of altertafel set. Foarôfgeand oan of folgjend op de tsjinst fan de 
gebeden wurdt mei in inkeld wurd in taljochting op it nije nacht
miels gerei jûn.

foargonger, steande efter de tafel
Hillige God,
Jo seinigje de minsken mei de jeften fan jo skepping.
Brea litte Jo út ’e ierde fuortkomme
en Jo skinke ús de wyn, dêr’t it hert fleurich fan wurdt.
Wy seinigje en priizgje Jo,
want jo Soan, Jezus Kristus, ús Hear,
hat Him as brea foar de wrâld jûn
en as wyn, fergetten ta ús rêding.
Wy tankje Jo hjoed
om dizze nije skaal/skalen en beker/bekers
dêr’t wy tenei it Miel mei fiere
fan Him dy’t ús Hear en Master is.
Wy bidde Jo:
seinigje jo gemeente dy’t Jo byinoarroppen hawwe.
Jou dat it brea dat hjir brutsen wurdt,
har diele lit yn it lichem fan Kristus,
en dat de beker fan de tanksizzing
oerfloeie mei fan gelok en genede.
Sêdzje en sterkje jo folk
ûnderweis nei jo himelsk keninkryk,
en lit ús ienris oansitte
oan it brulloftsmiel fan it Laam,
oan wa’t alle eare takomt en hearlikheid en lof,
no en yn alle ivichheid.
Amen.

Hjirnei folget de foarbea of it ynsammeljen fan de jeften en it 
klearmeitsjen fan de tafel.
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Oarder foar it yngebrûknimmen
fan liturgyske klaaiïng

Liturgyske klaaiïng wurdt yn it ramt fan de gebeden yn gebrûk 
nommen. Yn in yn liedend wurd kin ferteld wurde dat de nije 
liturgyske klaaiïng foar it earst droegen wurdt. Eventueel 
wurdt in koarte taljochting jûn. Yn de foarbea freget de diaken 
om seine foar de predikant, de gemeente en/of de kantorij yn 
ûndersteande of soart gelikense wurden.

diaken
Seinigje ús foargonger,
dat er/se, no beklaaid mei in nij gewaad,
syn/har amt trou, oprjocht
en mei freugde besette mei.
Seinigje ek dizze gemeente
en bring har hieltyd wer yn it sin
hoe’t Jo har diele litte yn de genede fan de doop.
Jou dat se har nea skamje sil
om yn de wrâld jo Namme te beliden;
dat se har yn har earetsjinst oan Jo tawijt
mei besieling en fol oerjefte;
dat se no al priuwe mei fan de hearlikheid
dêr’t Jo ienris al jo hilligen mei beklaaie sille.

en/of

Seinigje ús kantorij,
hjoed mei nije gewaden beklaaid,
dat se de lofsang yn ús gemeente geande hâldt,
dat se nea oan azem tekoart komt
en blier tsjûgje mei
fan jo goedens en trou.
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Oarder foar it yngebrûknimmen
fan antependia

De yn gebrûk te nimmen antependia wurde by de yntree 
meidroegen troch ien of mear diakens en op in aparte tafel dellein. 
Foarôfgeand oan de tsjinst fan de gebe den (of by it begjin fan 
de tsjerketsjinst) wurde de nije antependia yn it koart ta ljochte 
(bygelyks in oantsjutting fan de ôfbyldingen en de symbolyk). Ien 
of mear diakens nimt/nimme de antependia fan de tafel dêr’t se 
dellein binne ôf en giet/ geane foar of neist de foargonger stean.

foargonger
God fan alle tiden,
yn it wikseljen fan seizoenen en feesten
jouwe Jo kleur oan ús dagen.
Wy loovje en priizgje Jo,
omdat Jo ús harkje litte
nei jo Wurd dat libben jout
en ús dielgenoat makket
fan it miel fan jo Keninkryk.
Wy tankje Jo hjoed om dizze nije antependia
dy’t ús helpe om de freugde te belibjen
fan de heilgeheimen dy’t wy yn dit hûs fiere.
Wy bidde Jo:
seinigje de gemeente dy’t hjir byinoarkomt.
Jou dat se troch de mearkleurigens fan dizze kleden
ta neitinken brocht wurdt oer de tsjinst
dêr’t Jo har ta roppen hawwe.
Lit har diele yn de rykdom fan jo wiisheid
en jou dat se groeie mei
yn leauwe, hope en leafde,
ta eare fan Jo en ta wolwêzen fan de hiele wrâld,
troch Jezus Kristus, jo Soan en ús Hear,
Amen.

Dan wurdt it antependium dat ornearre is foar de dei dêr’t 
it yngebrûknimmen op falt, oer it foarlêzersbuordsje en/of 
preekstoel en nachtmielstafel hongen. De oare antependia kinne 
wer op de aparte tafel dellein wurde.
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Oarder foar it yngebrûknimmen
fan in keunstwurk

In keunstwurk wurdt yn it ramt fan de gebeden yn gebrûk 
nommen. Foarôfgeand oan de seinebea kin in koarte taljochting 
jûn wurde op de betsjutting fan it keunst wurk.

foargonger
Ferburgene en ûnsjenlike God,
yn alles wat jo makke hawwe
litte Jo ús jo leafde kenne
en wurde wy gewaar wa’t Jo binne.
Mar wêr kinne wy Jo better fine
as yn Him dy’t jo evenbyld is:
Jezus Kristus, ús Hear.
Wy tankje Jo hjoed foar dit keunstwurk
dat wy tenei foar eagen hawwe.
Wy bidde Jo:
seinigje dy’t it makke hat (hawwe)
en seinigje jo gemeente dy’t dit wurk kriget.
Lit dit

 krús foar elkenien dy’t it sjocht
in teken wêze fan de ferlossing
dy’t Kristus ús brocht hat.

 kleed foar elkenien dy’t it sjocht
in teken wêze fan jo tagedienens
foar de wrâld dy’t Jo skepen hawwe.

 finster foar elkenien dy’t it sjocht
in teken wêze fan it ljocht dêr’t Jo yn wenje.

Rjochtsje ús oandacht op de dingen dy’t boppe binne,
dêr’t Kristus is, sittend oan jo rjochterhân,
en ferhastigje de dei dat wy Jo sjen sille
eachyneach
en Jo loovje en earje dat de ein der wei fan is.
Amen.
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of (foar it seinigjen fan in krús)

Libbene God,
hoe ûnbegryplik is it lijen en geweld
dat jo minskebern oerkomt.
It is it krús dêr’t jo Salvling oan stoarn is,
foar ús ta teken fan heil wurden.
Wy bidde Jo:
seinigje elkenien dy’t dat teken oanskôgje,
jou dat se yn de dwaasheid fan it krús
jo krêft en wiisheid weromkenne.
Lit ús each aloan rjochte wêze op Jezus Kristus,
de foltôger en liedsman fan ús leauwe,
dy’t Jo mei hearlikheid beklaaid hawwe
en dy’t wy loovje en priizgje,
dizze dei en alle dagen
yn alle ivichheid.
Amen.

of (foar it seinigjen fan in finster)

Ivige God,
Jo binne de boarne fan libben en ljocht,
alle dingen yn de himel en op de ierde
meitsje Jo bliid mei jo seine.
Oanfurdigje en seinigje dit finster/dizze finsters.
Dat jo ljocht der trochhinne streame
en yn ús hert skine mei,
dat it ferdriuwt alle tsjusternis
fan soargen en fertriet.
Ferljochtsje ús paad mei jo Wurd,
lit ús feilich en wol
op de wegen gean dy’t Jo ús wize,
en trochstrielje ús libben mei de leafde
dy’t Jo bewiisd hawwe yn Jezus Kristus, ús Hear,
dy’t mei Jo en de hillige Geast, ien ienich God,
libbet en regearret yn alle ivichheid.
Amen.

Nei de seinebea wurdt de tsjinst fuortset mei de foarbea.
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Bûtengebrûkstellen fan in
tsjerkegebou – Oarder I

YNTREE – A

Elkenien stiet en sjongt in
PSALM of YNTREELIET

Lietesuggestjes siden 663681

It liet kin ek nei it gebed fan neierkommen songen wurde.

GROET

Genede wês jim en frede
fan God, ús Heit,
en fan Jezus Kristus, de Hear.
Amen.

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]

GEBED FAN NEIERKOMMEN

Trouwe God,
dy’t wenje wolle by de minsken –
troch de tiden hinne
binne wy hjir byinoarkommen
om jo antlit te sykjen,
nei jo Wurd te harkjen,
om te sjongen en te bidden
en oan tafel sêde te wurden
mei de jeften fan Kristus.
No’t wy hjir foar de lêste kear byinoar binne,
bidde wy Jo:
Wês yn ús fermidden,
gean mei ús mei.
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[As de tsjinst net mei in liet begûn is, sjongt de gemeente in
PSALM of YNTREELIET

Lietesuggestjes siden 663681]

KYRIE EN GLORIA
In diaken kin in kyrieyntinsje sizze

Lit ús de Hear om ûntferming oanroppe
fanwegen de need fan de wrâld
… hjir kinne in stikmannich yntinsjes ynfoege wurde …
en syn namme priizgje,
want syn barmhertichheid is de ein fan wei.

Hear, ûntfermje Jo.
Hear, ûntfermje Jo.
Kristus, ûntfermje Jo.
Kristus, ûntfermje Jo.
Hear, ûntfermje Jo.
Hear, ûntfermje Jo.

Eare oan God yn ’e heechste himel
en frede op ierde
no’t God yn minsken wolbehagen hat.
Wy loovje Jo, wy seinigje Jo,
wy oanbidde Jo, wy ferhearlikje Jo.
Wy sizze Jo tank foar jo grutte hearlikheid.
Heare God, himelske Kening,
God, almachtige Heit.
Hear, iennichstberne Soan, Jezus Kristus;
Hear God, Laam fan God,
Soan fan de Heit,
dy’t de sûnden fan ’e wrâld weinimt,
ûntfermje Jo oer ús;
dy’t de sûnden fan ’e wrâld weinimt,
hear ús gebed.
Jo, dy’t sitte oan ’e rjochterhân fan de Heit,
ûntfermje Jo oer ús.
Want Jo allinnich binne hillich,
Jo allinnich de Hear,
Jo allinnich de Alderheechste, Jezus Kristus,
mei de hillige Geast
yn ’e hearlikheid fan God de Heit.
Amen.

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 156f. 
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GEBED FAN DE DEI

De Hear wês mei jim.
En ek mei jo.

Lit ús bidde.
Nei in koarte gebedsstilte seit de foargonger it gebed fan de dei 
of it gebed om fer ljochting mei de hillige Geast. It gebed wurdt 
ôfsletten mei de wurden

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.

sjoch Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 157f.

Nei de YNTREE giet elkenien sitten.
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YNTREE – B

GROET

Genede wês jim en frede 
fan God, ús Heit,
en fan Jezus Kristus, de Hear.
Amen.

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]

De gemeente stiet en sjongt in
PSALM of YNTREELIET Lietesuggestjes siden 663681

FEROATMOEDIGING

Foar Jo belide wy, almachtige God,
foar jo hiele tsjerke en foar elkoar,
dat wy sûndige hawwe
yn wat wy tochten, seine en diene.
... gebedsstilte...
Untfermje Jo oer ús,
ferjou ús ús sûnden
en lied ús ta it ivige libben,
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

LOFFERHEFFING, DE TSIEN WURDEN
sjoch Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 159f.

GEBED FAN DE DEI

De Hear wês mei jim.
En ek mei jo.

Lit ús bidde.
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Nei in koarte gebedsstilte seit de foargonger it gebed fan de dei 
of it gebed om fer ljochting mei de hillige Geast. De gemeente 
antwurdet
 Amen.

sjoch Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 161f.

Nei de yntree giet elkenien sitten.

DE HILLIGE SKRIFT

Ien of mear 
LEZINGEN (mei lieten) út de hillige Skrift

PREEK

BELIDENIS FAN IT LEAUWE OF LIET
Elkenien stiet. As de belidenis fan it leauwe mienskiplik sprutsen 
of songen wurdt, seit de foar gonger

Yn ferbûnens mei de tsjerke
fan alle tiden en alle plakken
belide wy ús kristlik leauwe:

Wy leauwe yn ien God, 
de almachtige Heit,
Skepper fan himel en ierde,
fan alle sjenlike en ûnsjenlike dingen.

en yn ien Hear, Jezus Kristus,
de iennichstberne Soan fan God,
berne út de Heit foar alle ieuwen,
God út God, 
Ljocht út Ljocht, 
wier God út wier God,
berne, net skepen, ien yn wêzen mei de Heit;
troch Him is alles wurden.
Om ús, minsken, en om ús behâld 
is Er delkommen út ’e himel;
Hy is fleis en bloed wurden 
troch de hillige Geast út ’e faam Maria
en minske wurden.
Hy hat foar ús ûnder Pontius Pilatus
de krúsdea ûndergien en is begroeven.
De tredde deis is Er wer opstien, neffens de Skriften.
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Hy is opfearn nei de himel 
en sit oan ’e rjochterhân fan de Heit.
Hy sil weromkomme mei hearlikheid
om te oardieljen de libbenen en de deaden
en oan syn Ryk komt gjin ein.

Wy leauwe yn de hillige Geast,
dy’t Hear is en libben makket,
dy’t fan de Heit en de Soan útgiet
dy’t mei de Heit en de Soan oanbidden en ferhearlike 
wurdt,
dy’t sprutsen hat troch de profeten.

Wy leauwe ien hillige, katolike en apostoalyske tsjerke.
Wy belide ien doop ta ferjouwing fan ’e sûnden.
Wy ferwachtsje de ferrizenis fan ’e deaden
en it libben fan ’e kommende wrâld.
Amen.

 Lietesuggestjes siden 663681
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MIEL FAN DE HEAR

As it Miel fan de Hear net fierd wurdt, folgje GEBEDEN EN 
JEFTEN (sjoch side 640)

FOARBEA
De yntinsjes kinne hieltyd besletten wurde mei

Lit ús bidde/Sa bidde wy/Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.

STIL GEBED
eventueel besletten mei

God, Jo, dy’t neffens de macht dy’t yn ús wurket, 
by steat binne om ûnwittend folle mear te dwaan 
as wy oait freegje of betinke, 
oan Jo de hearlikheid
yn ’e gemeente en yn Kristus Jezus 
oant yn alle geslachten 
fan ivichheid ta ivichheid. 
Amen.

De foarbea kin ek nei it ynsammeljen fan en it gebed oer de 
jeften dien wurde.

UTNOEGING

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

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 165f.

FREDEGROET
Elkenien stiet

De frede fan de Hear wês altyd mei jim.
En ek mei jo.

Bring inoar de fredegroet.

of

Jou inoar in teken fan frede.
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De gemeenteleden bringe inoar de fredegroet.
Elkenien giet sitten.

YNSAMMELJEN FAN DE JEFTEN
Wylst de jeften ynsammele wurde, meitsje de foargonger en de 
diakens de tafel klear mei de jeften fan brea en wyn. Under it 
ynsammeljen kin songen en/of muzyk makke wurde.

GEBED OER DE JEFTEN

Seinige binne Jo, God,
Skepper fan alles wat libbet.
Ut jo mylde hân 
hawwe wy jeften krige.
Oan Jo drage wy op 
de fruchten fan de ierde,
brea en wyn, 
it wurk fan ús hannen.
Meitsje it foar ús en foar elkenien 
ta libbensbrea 
foar ûnderweis nei jo keninkryk,
foar no en altyd. 
Amen.

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 166f.

TAFELGEBED
Elkenien stiet

De Hear sil by jim wêze.
De Hear sil jo bewarje.
De herten heech.
Wy binne mei ús hert by de Hear.
Lit ús de Hear ús God tankje.
Hy is ús tankberens weardich.

Heit,
nei Jo binne wy ûnderweis.
Wy tankje Jo foar jo leafde,
dy’t doel en rjochting jout oan ús pylgerreis.
Jo seinigje ús mei jo godlike ûnrêst.
Jo hâlde ús ôf fan falske tefredenheid.
Jo litte ús oer paden gean troch tsjustere djipten,
ek as wy ús dêr net sterk genôch foar fiele.
Jo stypje ús troch minsken dy’t ús begeliede,



639Oarder I

dy’t ús sterk meitsje as wy swak binne,
dy’t ús treastgje en bemoedigje
as wy tinke net fierder te kinnen.
Wy tankje Jo foar elkenien
dy’t foàr ús de wei nei Jo ta gien is:
foar Abraham en Sara,
foar Mirjam en Mozes,
foar David en Ester.

Mar wy tankje Jo benammen foar Him
dy’t sa hertstochtlik mei ús op wei is:
Jezus Kristus.
Hy is in ljocht op ús paad.
Hy iepenet ús de eagen
en sterket ús mei syn jeften,
dat wy yn syn fuotspoar rinne kinne.

Yn de nacht foardat Er stoar,
naam Jezus it brea en tanke Jo, Heit.
Hy joech it oan syn freonen
as iten foar ûnderweis
en Hy sei:

Nim en yt, jimme allegearre.
Dit is myn lichem, foar jimme jûn.

Dêrnei naam Er in beker wyn
en tanke Jo op ’e nij.
Hy joech him oan syn freonen
as drinken foar ûnderweis
en Hy sei:

Nim en diel him mei elkoar.
Dizze beker is it nije ferbûn yn myn bloed
dat foar jimme en alle minsken fergetten is,
dat de skuld ferjûn wurdt.
Doch dat, dat ik by jimme wêze sil.

Sa tankje wy Jo, Heit,
foar de wurden en it foarbyld fan Jezus
dy’t ús foargien is.
Troch syn libben leart Er ús om yn Jo te leauwen
en om de pylgerreis fan it libben te weagjen.
Troch syn dea jout Er ús útsjoch,
ek as alles ús ûntfalt.
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Troch syn opstanning makket Er ús jo leafde bekend,
jo leafde dy’t elkenien nij makket.

Heit,
stjoer ús jo Geast,
dat wy op jo wei
ljocht foar de eagen hawwe,
krêft foar de lea
en freonen op de oars sa iensume wei.

Jou dat wy Jo sykje,
Jo moetsje en Jo kenne,
as wy ús wei geane.
Dat bidde wy troch Jezus Kristus
dy’t ús wei is nei Jo ta.
Amen.

sjoch ek Tafelgebed 1 of 19 yn
Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 208f. en 262

GEBED FAN DE HEAR
ynlaat mei de lêste wurden fan it TAFELGEBED, of

Lit ús bidde ta God, ús Heit,
mei de wurden dy’t Jezus ús leard hat:
Us Heit ...

MIENSKIP FAN BREA EN WYN

GEBED NEI IT MIEL of LIET
 Lietesuggestjes siden 663681

GEBEDEN EN JEFTEN

As it Miel fan de Hear net fierd wurdt, folgje nei side 636 
GEBEDEN EN JEFTEN.

TANKSIZZING

FOARBEA
De yntinsjes kinne hieltyd besletten wurde mei

Lit ús bidde/Sa bidde wy/Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.
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STIL GEBED
eventueel besletten mei

God, Jo, dy’t neffens de macht dy’t yn ús wurket, 
by steat binne om ûnwittend folle mear te dwaan 
as wy oait freegje of betinke,
oan Jo de hearlikheid
yn ’e gemeente en yn Kristus Jezus
dy’t ús bidden learde:

GEBED FAN DE HEAR

YNSAMMELJEN FAN DE JEFTEN
Under it ynsammeljen kin songen en/of muzyk makke wurde.

GEBED OER DE JEFTEN

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

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 809f.

OFSKIED FAN IT TSJERKEGEBOU

Under it liet nei it miel of nei it gebed oer de jeften nimme de 
lju dy’t de liturgyske foarwerpen de tsjerke útdrage sille, harren 
plak yn: wa’t it nachtmielsgerei drage, efter de tafel; wa’t de 
bibel draacht, by de preekstoel of it foarlêzersbuordsje; wa’t de 
doopskaal draacht by it doopfont; wa’t de peaskekears draacht, 
by de peaske kears.

De foargonger stiet efter de tafel
Lit ús bidde:
... gebedsstilte ...
Kristus, ús Gasthear,
dy’t troch de tiden hinne
ús oan jo tafel sêde hawwe
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mei jo eigen libben,
no’t wy fan dit tsjerkegebou ôfskied nimme
smeekje wy Jo:
hâld net op om ús te fersterkjen mei jo jeften,
wês ús reisgenoat
op wei nei jo takomst.
Sa bidde wy:
Bliuw yn ús fermidden,
gean mei ús mei.

De tafel wurdt ôfromme en it nachtmielsgerei wurdt de dragers 
yn de hannen jûn: de kearsen (dy’t trochbrâne), de blommen, de 
skalen mei brea, de bekers mei wyn, it antependium en it wite 
tafelkleed. De dragers bliuwe op har plak stean.

De foargonger giet nei it plak dêr’t amtsdragers befêstige binne, 
dêr’t by trou fieringen knibbele waard en dêr’t by útfearttsjinsten 
de kiste mei de ferstoarne stie.

God dy’t trou bliuwe
yn libben en stjerren,
op dit plak,
dêr’t amtsdragers befêstige binne,
dêr’t minsken seinige binne
yn har trou foar elkoar,
dêr’t wy ôfskied nommen hawwe
fan wa’t ús leaf wiene,
smeekje wy Jo:
bliuw by ús allegear mei jo seine,
ien tsjerke yn himel en op ierde.
Sa bidde wy:
Bliuw yn ús fermidden,
gean mei ús mei.

De foargonger giet nei de preekstoel/it foarlêzersbuordsje.

God dy’t jo Wurd hearre litte,
en troch jo Geast ús treastgje
en oproppe ta lofsang en gebed,
wy smeekje Jo:
bliuw mei jo Wurd by ús,
sprek ús oan
en wiis ús de wei.
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Sa bidde wy:
Bliuw yn ús fermidden,
gean mei ús mei.

De foargonger jout de kânselbibel in drager yn ’e hannen, lykas 
it antepen di um. De dragers bliuwe stean.

De foargonger giet nei it doopfont.

God, dy’t Jo Namme ferbine wolle
mei de nammen fan minskebern,
hjir, dêr’t minsken de doop ûntfongen hawwe,
dêr’t minsken mei har doop ynstimd hawwe,
smeekje wy Jo
dat wy alle dagen
út de genede fan de doop libje meie
yn de namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast.
Sa bidde wy:
Bliuw yn ús fermidden,
gean mei ús mei.

As it doopfont in losse skaal hat, jout de foargonger dy oan in 
drager. De drager bliuwt stean.

Dêrnei giet de foargonger nei de peaskekears.

O Ljocht fan de ferrizenis,
dat alle tsjuster ferdriuwt,
o fjoerkolom yn ús nacht,
no’t wy hjirwei opbrekke,
smeekje wy Jo:
gean mei jo ljocht ús foar
op wei nei jo keninkryk.
Sa bidde wy:
Bliuw yn ús fermidden,
gean mei ús mei.

De foargonger nimt de peaskekears fan de kandler en jout dy 
oan de drager (de kears bliuwt brânen). De drager bliuwt stean.

UTSTJOERING EN SEINE
De foargonger giet yn it midden efter de tafel stean, mei links en 
rjochts alle dra gers.
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Gean hinne yn frede,
yn de ferwachting fan de takomst fan ús Hear.

Mei de heare dy seinigje en behoedzje.
Mei de heare dy mei it ljocht fan syn antlit beskine
en dy genedich wêze.
Mei de heare syn antlit nei dy takeare
en dy frede jaan. 
Amen.

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 196f.

UTTOCHT UT IT TSJERKEGEBOU
De oargelist set it foarspul fan it útgongsliet yn, de koster docht 
de bûtendoar iepen. Under it sjongen fan in pylgerliet (sjoch 
Lietesuggestjes siden 678681) giet de stoet sà de tsjerke út: wa’t 
de peaskekears draacht, giet as earste troch it mid denpaad nei 
efteren. Wa’t de doopskaal draacht, slút oan; dêrnei de dragers 
fan kânselbibel, antependium, nachtmielsgerei, oare kearsen 
ensafuorthinne. Efter de dragers komt de kantorij. Dan folgje de 
leden fan de tsjerkerie, de tsjinstdwaande amts dragers en de 
predikant. Dêrnei de gemeente, te begjinnen by de foarste rigel. 
As it liet út is, jout de oargelist him ek by de stoet. As elkenien 
it gebou ferlitten hat, draait de foarsitter fan de tsjerkerie 
de tsjerkedoar op slot en jout de kaai oan de foarsitter fan it 
kolleezje fan tsjerkerintmasters. De gemeente giet nei har nije 
ûn derkommen.
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Bûtengebrûkstellen fan in
tsjerkegebou – Oarder II

YNTREE – A

Elkenien stiet en sjongt in
PSALM of YNTREELIET

Lietesuggestjes siden 663681

It liet kin ek nei it gebed fan neierkommen songen wurde.

GROET

Genede wês jim en frede 
fan God, ús Heit,
en fan Jezus Kristus, de Hear.
Amen.

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]

GEBED FAN NEIERKOMMEN

Trouwe God,
dy’t wenje wolle by de minsken, 
troch de tiden hinne
binne wy hjir byinoarkommen
om jo antlit te sykjen,
nei jo Wurd te harkjen,
om te sjongen en te bidden
en oan tafel sêde te wurden
mei de jeften fan Kristus.
No’t wy hjir foar de lêste kear byinoar binne,
bidde wy Jo:
Wês yn ús fermidden,
gean mei ús mei.
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[As de tsjinst net mei in liet begûn is, sjongt de gemeente in
PSALM of YNTREELIET

Lietesuggestjes siden 663681]

KYRIE EN GLORIA
In diaken kin in kyrieyntinsje sizze

Lit ús de Hear om ûntferming oanroppe
fanwegen de need fan de wrâld
… hjir kinne in stikmannich yntinsjes ynfoege wurde …
en syn namme priizgje,
want syn barmhertichheid is de ein fan wei.

Hear, ûntfermje Jo.
Hear, ûntfermje Jo.
Kristus, ûntfermje Jo.
Kristus, ûntfermje Jo.
Hear, ûntfermje Jo.
Hear, ûntfermje Jo.

Eare oan God yn ’e heechste himel
en frede op ierde
no’t God yn minsken wolbehagen hat.
Wy loovje Jo, wy seinigje Jo,
wy oanbidde Jo, wy ferhearlikje Jo.
Wy sizze Jo tank foar jo grutte hearlikheid
Heare God, himelske Kening,
God, almachtige Heit.
Hear, iennichstberne Soan, Jezus Kristus;
Hear God, Laam fan God,
Soan fan de Heit,
dy’t de sûnden fan ’e wrâld weinimt,
ûntfermje Jo oer ús;
dy’t de sûnden fan ’e wrâld weinimt,
hear ús gebed.
Jo, dy’t sitte oan ’e rjochterhân fan de Heit,
ûntfermje Jo oer ús.
Want Jo allinnich binne hillich,
Jo allinnich de Hear,
Jo allinnich de Alderheechste, Jezus Kristus,
mei de hillige Geast
yn ’e hearlikheid fan God de Heit.
Amen.

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 156f.
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GEBED FAN DE DEI

De Hear wês mei jim.
En ek mei jo.

Lit ús bidde.
Nei in koarte gebedsstilte seit de foargonger it gebed fan de dei 
of it gebed om fer ljochting mei de hillige Geast. It gebed wurdt 
ôfsletten mei de wurden

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.

sjoch Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 157f.

Nei de yntree giet elkenien sitten.
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YNTREE – B

GROET

Genede wês jim en frede
fan God, ús Heit,
en fan Jezus Kristus, de Hear.
Amen.

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]

De gemeente stiet en sjongt in
PSALM of YNTREELIET Lietesuggestjes siden 663681

FEROATMOEDIGING

Foar Jo belide wy, almachtige God,
foar jo hiele tsjerke en foar elkoar,
dat wy sûndige hawwe
yn wat wy tochten, seine en diene.
... gebedsstilte...
Untfermje Jo oer ús,
ferjou ús ús sûnden
en lied ús ta it ivige libben,
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

LOFFERHEFFING, DE TSIEN WURDEN
sjoch Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 159f.

GEBED FAN DE DEI

De Hear wês mei jim.
En ek mei jo.

Lit ús bidde.
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Nei in koarte gebedsstilte seit de foargonger it gebed fan de dei of it 
gebed om fer ljochting mei de hillige Geast. De gemeente antwurdet
 Amen.

sjoch Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 161f.

Nei de yntree giet elkenien sitten.

DE HILLIGE SKRIFT

Ien of mear 
LEZINGEN (mei lieten) út de hillige Skrift

PREEK

BELIDENIS FAN IT LEAUWE OF LIET
Elkenien stiet. As de belidenis fan it leauwe mienskiplik sprutsen 
of songen wurdt, seit de foar gonger

Yn ferbûnens mei de tsjerke
fan alle tiden en alle plakken
belide wy ús kristlik leauwe:

Wy leauwe yn ien God, 
de almachtige Heit,
Skepper fan himel en ierde,
fan alle sjenlike en ûnsjenlike dingen.

en yn ien Hear, Jezus Kristus,
de iennichstberne Soan fan God,
berne út de Heit foar alle ieuwen,
God út God, 
Ljocht út Ljocht, 
wier God út wier God,
berne, net skepen, ien yn wêzen mei de Heit;
troch Him is alles wurden.
Om ús, minsken, en om ús behâld 
is Er delkommen út ’e himel;
Hy is fleis en bloed wurden 
troch de hillige Geast út ’e faam Maria
en minske wurden.
Hy hat foar ús ûnder Pontius Pilatus
de krúsdea ûndergien en is begroeven.
De tredde deis is Er wer opstien, neffens de Skriften.
Hy is opfearn nei de himel 
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en sit oan ’e rjochterhân fan de Heit.
Hy sil weromkomme mei hearlikheid
om te oardieljen de libbenen en de deaden
en oan syn Ryk komt gjin ein.

Wy leauwe yn de hillige Geast,
dy’t Hear is en libben makket,
dy’t fan de Heit en de Soan útgiet
dy’t mei de Heit en de Soan oanbidden en ferhearlike 
wurdt,
dy’t sprutsen hat troch de profeten.

Wy leauwe ien hillige, katolike en apostoalyske tsjerke.
Wy belide ien doop ta ferjouwing fan ’e sûnden.
Wy ferwachtsje de ferrizenis fan ’e deaden
en it libben fan ’e kommende wrâld.
Amen.

 Lietesuggestjes siden 663681
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MIEL FAN DE HEAR

As it Miel fan de Hear net fierd wurdt, folgje 
GEBEDEN EN JEFTEN (sjoch side 654)

FOARBEA
De yntinsjes kinne hieltyd besletten wurde mei

Lit ús bidde/Sa bidde wy/Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.

STIL GEBED
eventueel besletten mei

God, Jo, dy’t neffens de macht dy’t yn ús wurket, 
by steat binne om ûnwittend folle mear te dwaan 
as wy oait freegje of betinke,
oan Jo de hearlikheid
yn ’e gemeente en yn Kristus Jezus 
oant yn alle geslachten 
fan ivichheid ta ivichheid. 
Amen.

De foarbea kin ek nei it ynsammeljen fan en it gebed oer de 
jeften dien wurde.

UTNOEGING

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

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 165f.

FREDEGROET
Elkenien stiet

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

Bring inoar de fredegroet.

of

Jou inoar in teken fan frede.
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De gemeenteleden bringe inoar de fredegroet.
Elkenien giet sitten.

YNSAMMELJEN FAN DE JEFTEN
Wylst de jeften ynsammele wurde, meitsje de foargonger en de 
diakens de tafel klear mei de jeften fan brea en wyn. Under it 
ynsammeljen kin songen en/of muzyk makke wurde.

GEBED OER DE JEFTEN

Seinige binne Jo, God,
Skepper fan alles wat libbet.
Ut jo mylde hân 
hawwe wy jeften krige.
Oan Jo drage wy op 
de fruchten fan de ierde,
brea en wyn, 
it wurk fan ús hannen.
Meitsje it foar ús en foar elkenien 
ta libbensbrea 
foar ûnderweis nei jo keninkryk,
foar no en altyd. 
Amen.

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 166f.

TAFELGEBED
Elkenien stiet

De Hear sil by jim wêze.
De Hear sil jo bewarje.
De herten heech.
Wy binne mei ús hert by de Hear.
Lit ús de Hear ús God tankje.
Hy is ús tankberens weardich.

Heit,
nei Jo binne wy ûnderweis.
Wy tankje Jo foar jo leafde,
dy’t doel en rjochting jout oan ús pylgerreis.
Jo seinigje ús mei jo godlike ûnrêst.
Jo hâlde ús ôf fan falske tefredenheid.
Jo litte ús oer paden gean troch tsjustere djipten,
ek as wy ús dêr net sterk genôch foar fiele.
Jo stypje ús troch minsken dy’t ús begeliede,
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dy’t ús sterk meitsje as wy swak binne,
dy’t ús treastgje en bemoedigje
as wy tinke net fierder te kinnen.
Wy tankje Jo foar elkenien
dy’t foàr ús de wei nei Jo ta gien is:
foar Abraham en Sara,
foar Mirjam en Mozes,
foar David en Ester.

Mar wy tankje Jo benammen foar Him
dy’t sa hertstochtlik mei ús op wei is:
Jezus Kristus.
Hy is in ljocht op ús paad.
Hy iepenet ús de eagen
en sterket ús mei syn jeften,
dat wy yn syn fuotspoar rinne kinne.

Yn de nacht foardat Er stoar,
naam Jezus it brea en tanke Jo, Heit.
Hy joech it oan syn freonen
as iten foar ûnderweis
en Hy sei:

Nim en yt, jimme allegearre.
Dit is myn lichem, foar jimme jûn.

Dêrnei naam Er in beker wyn
en tanke Jo op ’e nij.
Hy joech him oan syn freonen
as drinken foar ûnderweis
en Hy sei:

Nim en diel him mei elkoar.
Dizze beker is it nije ferbûn yn myn bloed
dat foar jimme en alle minsken fergetten is,
dat de skuld ferjûn wurdt.
Doch dat, dat ik by jimme wêze sil.

Sa tankje wy Jo, Heit,
foar de wurden en it foarbyld fan Jezus
dy’t ús foargien is.
Troch syn libben leart Er ús om yn Jo te leauwen
en om de pylgerreis fan it libben te weagjen.
Troch syn dea jout Er ús útsjoch,
ek as alles ús ûntfalt.
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Troch syn opstanning makket Er ús jo leafde bekend,
jo leafde dy’t elkenien nij makket.

Heit,
stjoer ús jo Geast,
dat wy op jo wei
ljocht foar de eagen,
krêft foar de lea
en freonen op de oars sa iensume wei hawwe.

Jou dat wy Jo sykje,
Jo moetsje en Jo kenne,
as wy ús wei geane.
Dat bidde wy troch Jezus Kristus
dy’t ús wei is nei Jo ta.
Amen.

sjoch ek Tafelgebed 1 of 19 yn
Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 208f. en 262

GEBED FAN DE HEAR
ynlaat mei de lêste wurden fan it TAFELGEBED, of

Lit ús bidde ta God, ús Heit,
mei de wurden dy’t Jezus ús leard hat:
Us Heit ...

MIENSKIP FAN BREA EN WYN

GEBED NEI IT MIEL of LIET
 Lietesuggestjes siden 663681

GEBEDEN EN JEFTEN

As it Miel fan de Hear net fierd wurdt, folgje nei side 650 
GEBEDEN EN JEFTEN.

TANKSIZZING

FOARBEA
De yntinsjes kinne hieltyd besletten wurde mei
Lit ús bidde/Sa bidde wy/Dêrom bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo.
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STIL GEBED
eventueel besletten mei

God, Jo, dy’t neffens de macht dy’t yn ús wurket, 
by steat binne om ûnwittend folle mear te dwaan 
as wy oait freegje of betinke,
oan Jo de hearlikheid
yn ’e gemeente en yn Kristus Jezus
dy’t ús bidden learde:

GEBED FAN DE HEAR

YNSAMMELJEN FAN DE JEFTEN
Under it ynsammeljen kin songen en/of muzyk makke wurde.

GEBED OER DE JEFTEN

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

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 809f.
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OFSKIED FAN IT TSJERKEGEBOU

Under it liet nei it miel of nei it gebed oer de jeften nimme de 
lju dy’t de liturgyske foarwerpen de tsjerke útdrage sille, har 
plak yn: wa’t it nachtmielsgerei drage, efter de tafel; wa’t de 
bibel draacht, by de preekstoel of it foarlêzersbuordsje; wa’t de 
doopskaal draacht by it doopfont; wa’t de peaskekears draacht, 
by de peaske kears.

De foargonger giet nei de peaskekears.
Lit ús bidde:
... gebedsstilte ...
O Ljocht fan de ferrizenis,
dat alle tsjuster ferdriuwt,
o fjoerkolom yn ús nacht,
no’t wy hjirwei opbrekke,
smeekje wy Jo:
gean mei jo ljocht ús foar
op wei nei jo keninkryk.
Sa bidde wy:
Bliuw yn ús fermidden,
gean mei ús mei.

De foargonger nimt de peaskekears fan de kandler en jout dy 
oan de drager (de kears bliuwt brânen). De drager rint troch it 
middenpaad en wachtet dêr oan de ein, mei it gesicht nei de tafel.

De foargonger giet nei it doopfont.

God, dy’t Jo Namme ferbine wolle
mei de nammen fan minskebern,
hjir, dêr’t minsken de doop ûntfongen hawwe,
dêr’t minsken mei har doop ynstimd hawwe,
smeekje wy Jo
dat wy alle dagen
út de genede fan de doop libje meie
yn de namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast.
Sa bidde wy:
Bliuw yn ús fermidden,
gean mei ús mei.

As it doopfont in losse skaal hat, jout de foargonger dy oan 
in drager. De drager rint troch it middenpaad oant by de 
peaskekears, draait him ek nei de tafel om en wachtet dêr.
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De foargonger giet nei de preekstoel/it foarlêzersbuordsje.

God dy’t jo Wurd hearre litte,
en troch jo Geast ús treastgje
en oproppe ta lofsang en gebed,
wy smeekje Jo:
bliuw mei jo Wurd by ús,
sprek ús oan
en wiis ús de wei.
Sa bidde wy:
Bliuw yn ús fermidden,
gean mei ús mei.

De foargonger jout de kânselbibel oan in drager yn ’e hannen, 
lykas it antepen di um. De dragers geane troch it middenpaad en 
slute harren by de oare dragers oan, mei it gesicht nei de tafel ta.

De foargonger giet nei it plak dêr’t amtsdragers befêstige binne, 
dêr’t by trou fieringen knibbele waard en dêr’t by útfearttsjinsten 
de kiste mei de ferstoarne stie.

God dy’t trou bliuwe
yn libben en yn stjerren,
op dit plak,
dêr’t amtsdragers befêstige binne
dêr’t minsken seinige binne
yn harren trou foar elkoar,
dêr’t wy ôfskied nommen hawwe
fan wa’t ús leaf wiene,
smeekje wy Jo:
bliuw by ús allegear mei jo seine,
ien tsjerke yn himel en op ierde.
Sa bidde wy:
Bliuw yn ús fermidden,
gean mei ús mei.

De foargonger giet werom efter de tafel.

Kristus, ús Gasthear,
dy’t troch de tiden hinne
ús oan jo tafel sêde hawwe
mei jo eigen libben,
no’t wy fan dit tsjerkegebou ôfskied nimme
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smeekje wy Jo:
hâld net op om ús te fersterkjen mei jo jeften,
wês ús reisgenoat
op wei nei jo takomst.
Sa bidde wy:
Bliuw yn ús fermidden,
gean mei ús mei.

De tafel wurdt ôfromme en it nachtmielsgerei wurdt de dragers 
yn de hannen jûn: de kearsen (dy’t trochbrâne), de blommen, 
de skalen mei brea, de bekers mei wyn, it antependium en it 
wite tafelkleed. De dragers rinne troch it middenpaad nei de 
oare dragers en draaie har nei de tafel, dêr’t de foargonger 
efterbleaun is.

UTSTJOERING EN SEINE

Gean hinne yn frede,
yn de ferwachting fan de takomst fan ús Hear.

Mei de heare dy seinigje en behoedzje.
Mei de heare dy mei it ljocht fan syn antlit beskine
en dy genedich wêze.
Mei de heare syn antlit nei dy takeare
en dy frede jaan. 
Amen.

sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I, side 196f.

UTTOCHT UT IT TSJERKEGEBOU
De oargelist set it foarspul fan it útgongsliet yn, de koster docht 
de bûtendoar iepen, de dragers draaie har nei de útgong. Under 
it sjongen fan in pylgerliet (bygelyks LfdT Gesang 441) giet de 
stoet sà de tsjerke út: wa’t de peaskekears draacht, giet as 
earste nei bûten ta. Wa’t de doopskaal draacht, slút oan; dêrnei 
de dragers fan kânselbibel, antependium, nachtmielsgerei, oare 
kearsen ensafuorthinne. Efter de dragers komt de kantorij. 
Dan folgje de leden fan de tsjerkerie, de tsjinstdwaande amts
dragers en de predikant. Dêrnei de gemeente, te begjinnen by de 
foarste rigel. As it liet út is, jout de oargelist him ek by de stoet. 
As elkenien it gebou ferlitten hat, draait de foarsitter fan de 
tsjerkerie de tsjerkedoar op slot en jout de kaai oan de foarsitter 
fan it kolleezje fan tsjerkerintmasters. De gemeente giet nei har 
nije ûn derkommen.
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Skriftlêzingen
By de skriftlêzingen kin ek keazen wurde foar de teksten dy’t yn 
it lêsroaster foar de oanbelangjende dei oanjûn wurde.

Begjin fan de bou

Ezra 3:1013 lizzen fan it fûnemint fan de 
timpel

Jesaja 28:1618a Ik lis yn Sion in kostbere 
hoekstien

Mattéus 7:2429 twadderlei fûnemint
  (Lukas 6:4649)
1 Korintiërs 3:911 jimme binne it bouwurk fan God 

en Kristus is it fûnemint
Efeziërs 2:1422 jimme binne húsgenoaten fan 

God, in timpel tawijd oan de Hear

Lizzen fan de earste stien

Genesis 28:1017(19) Dream te BetEl
Jozua 24:2527 Jozua set in stien oerein as tsjûge 

fan it ferbûn
Ezra 3:1013 lizzen fan it fûnemint fan de 

timpel
Jesaja 28:1618a Ik lis yn Sion in kostbere 

hoekstien
Mattéus 7:2429 twadderlei fûnemint
  (Lukas 6:4649)
1 Korintërs 3:911 jimme binne bouwwurk fan God 

en Kristus is it fûnemint
Efeziërs 2:1422 jimme binne húsgenoaten fan 

God, in timpel tawijd oan de Hear
1 Petrus 2:410 de gemeente as geastlik bouwurk 

mei Kristus as hoekstien

(Wer)yngebrûknimmen fan tsjerkegebouwen

ALDE TESTAMINT
Under de lêzing stiet hieltyd in passende antwurdpsalm neamd.

Genesis 28:10(17)22 Dream te BetEl
 Psalm 95:17
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Exodus 25:8:22 boufoarskriften foar de arke
 Psalm 132
Deuternomium 12:17 it iene plak foar de earetsjinst
 Psalm 87
Jozua 8:3035 Jozua bout in alter en lêst de Tora 

foar
 Psalm 119:97104 of 169176
1 Keningen 8:2230 it gebed fan Salomo by de ynwijing 

fan de timpel
 Psalm 46
1 Kroniken 29:1014 lofliet fan David
 Psalm 103:18; 1722
2 Kroniken 5:114(6:2) ynwijing fan de timpel fan Salomo
 Psalm 150
Nehemia 8:111 Ezra lêst foar út it boek fan de 

Tora
 Psalm 19
Jeremia 7:17 Jeremia’s timpelpreek
 Psalm 146

BRIEVEN

Hannelingen 2:4247 it libben fan de earste gemeente 
yn Jeruzalem

Hannelingen 7:4450 God wennet net yn bouwurken 
fan minskehân

1 Korintiërs 3:913; 1617 jimme binne it bouwurk fan God 
en Kristus is it fûnemint

Efeziërs 1:323 Kristus is it haad fan de gemeente 
dy’t syn lichem is

Efeziërs 2:13(14)22 jimme binne húsgenoaten fan 
God, in timpel tawijd oan de Hear

Filippiërs 2:111 in gemeente dy’t ienriedich 
Kristus as Hear beliidt 

Kolossers 3:14; 1217 it nije libben yn Kristus
Hebreeërs 10:1925 troch Kristus geane wy yn ta it 

hillichdom
Hebreeërs 13:815 wy hawwe hjir net in stêd dy’t 

bliuwt, mar wy sykje de stêd fan ’e 
takomst

1 Petrus 2:49 de gemeente as geastlik bouwurk 
mei Kristus as hoekstien
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1 Johannes 4:721 leafde as it skaaimerk fan de 
gemeente

Iepenbiering 21:(17)927 it nij Jeruzalem

EVANGEELJE

Mattéus 7:2427 twadderlei fûnemint
Mattéus 16:1318 de belidenis fan Petrus
Mattéus 17:18 de ferhearliking op ’e berch
Mattéus 21:(10)12(14)17 Jezus yn de timpel
Lukas 11:113 it bidden
Lukas 19:110 Jezus by Sachéus te gast
Johannes 2:1322 Jezus sprekt oer syn lichem as in 

timpel
Johannes 4:19(24)26 wêr moat de Heit oanbidden 

wurde?
Johannes 10:110 Jezus is de doar ta behâld en 

libben
Johannes 14:2124 God sil wenje by wa’t syn Soan 

leafhawwe

Yngebrûknimmen fan klokken

Numeri 10:110 trompetten dy’t it folk by elkoar 
roppe moatte

Jesaja 40: 111 in stim dy’t de hearskippij fan God 
oankundiget

Mattéus 3:111 in stim dy’t ropt yn de woestyn
Markus 4:1112;2325 wa’t earen hat om te hearren, lit 

dy hearre
1 Korintiërs 13:113 it heechliet fan de leafde
Iepenbiering 3:2022 as ien myn lûd heart, sil Ik by him 

yn ’e hûs komme
Iepenbiering 19:59 lokkich dy’t noege binne op it 

brulloftsmiel fan it Laam

Yngebrûknimmen fan oargel of oar muzykynstrumint

Numeri 10:110 trompetten dy’t it folk by elkoar 
roppe moatte 

1 Kroniken 15:3;16;1921 it oerbringen fan de arke troch 
24a;25;2728;16:12 David
1 Kroniken 25:17 de sjongers yn de timpel
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2 Kroniken 5:214 muzyk by it ynwijen fan de timpel
2 Kroniken 29:2529 muzyk by in offertsjinst fan 

kening Hizkia
Lukas 1:3947 it tankliet fan Maria
Lukas 10:2122 tanksizzing fan Jezus troch de 

hillige Geast
Lukas 19:3740 lofsang fan de mannichte by de 

yntocht yn Jeruzalem
Efeziërs 5:1520 sjong en jubelje de Hear fan 

herten
Kolossers 3:1217 bring God tank yn jim herten
Iepenbiering 14:13 in nij sang foar de troan fan it 

Laam
Iepenbiering 19:19 de brulloft fan it Laam is kommen
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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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BEGJIN FAN DE BOUW 
Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
begjin tsjerketsjinst De hiele ierde is fan de Hear LfdT Ps 24

Rjochtfeardich folk, sjong God allinne LfdT Ps 33
De Hear is Kening, hearlik is syn macht! LfdT Ps 93
Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
Sjong no in feestliet foar de Heare LfdT Ps 118
As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
Lof God, dy’t ús syn segen jout LfdT Gs 319
Us wol Gods wurd allinne LfdT Gs 326
Jo hawwe, o Heit dy’t alles liede LfdT Gs 480

liet ta beslút Jo tsjerke, Hear, fan alle kant besprongen LfdT Gs 312
Set yn in sang foar God de Heare LfdT Gs 320
O iiv’ge Heit, o heimenis LfdT Gs 321
Allinne yn Jo is myn behâld LfdT Gs 407
Ik mocht de fêste rotsgrûn fine LfdT Gs 440

LIZZEN FAN DE EARSTE STIEN

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
begjin 
tsjerketsjinst

De hiele ierde is fan de Hear LfdT Ps 24
Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
Net ús, o Hear, net ús komt gloarje ta LfdT Ps 115
Sjong no in feestliet foar de Heare LfdT Ps 118
As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
Lof God, dy’t ús syn segen jout LfdT Gs 319
Us wol Gods wurd allinne LfdT Gs 326

akklamaasje No tankje allegear LfdT Gs 44
Us Heit, heech op jo himeltroan LfdT Gs 48
Ear’ oan God, de Heit, de Skepper LfdT Gs 255

liet ta beslút Kom lit ús dizze dei fan Pinkster bliid besjonge LfdT Gs 242
Set yn in sang foar God de Heare LfdT Gs 320
Hear, hear ús oan LfdT Gs 322
Dit hûs is hjir sa boud Tb II s. 678 (ZG III, 62)
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BEGJIN FAN DE BOUW 
Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
begjin tsjerketsjinst De hiele ierde is fan de Hear LfdT Ps 24

Rjochtfeardich folk, sjong God allinne LfdT Ps 33
De Hear is Kening, hearlik is syn macht! LfdT Ps 93
Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
Sjong no in feestliet foar de Heare LfdT Ps 118
As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
Lof God, dy’t ús syn segen jout LfdT Gs 319
Us wol Gods wurd allinne LfdT Gs 326
Jo hawwe, o Heit dy’t alles liede LfdT Gs 480

liet ta beslút Jo tsjerke, Hear, fan alle kant besprongen LfdT Gs 312
Set yn in sang foar God de Heare LfdT Gs 320
O iiv’ge Heit, o heimenis LfdT Gs 321
Allinne yn Jo is myn behâld LfdT Gs 407
Ik mocht de fêste rotsgrûn fine LfdT Gs 440

LIZZEN FAN DE EARSTE STIEN

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
begjin 
tsjerketsjinst

De hiele ierde is fan de Hear LfdT Ps 24
Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
Net ús, o Hear, net ús komt gloarje ta LfdT Ps 115
Sjong no in feestliet foar de Heare LfdT Ps 118
As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
Lof God, dy’t ús syn segen jout LfdT Gs 319
Us wol Gods wurd allinne LfdT Gs 326

akklamaasje No tankje allegear LfdT Gs 44
Us Heit, heech op jo himeltroan LfdT Gs 48
Ear’ oan God, de Heit, de Skepper LfdT Gs 255

liet ta beslút Kom lit ús dizze dei fan Pinkster bliid besjonge LfdT Gs 242
Set yn in sang foar God de Heare LfdT Gs 320
Hear, hear ús oan LfdT Gs 322
Dit hûs is hjir sa boud Tb II s. 678 (ZG III, 62)
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YNGEBRUKNIMMEN FAN IN TSJERKEGEBOU

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
opgong nei tsjerke God is myn ljocht en heil op wa’t ik bouwe LfdT Ps 27

O Hear, nim sels myn saak yn hannen LfdT Ps 43
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121
Wat wie ik bliid doe’t ik de rop LfdT Ps 122
Ik slaan mei eagen nei jo troansit op LfdT Ps 123
Lit Israel no sizze, bliid fan hert LfdT Ps 124
Wa’t op de Heare God betrouwe LfdT Ps 125
Doe’t God de Hear om Sion tocht LfdT Ps 126
As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
Gelokkich dy’t de Heare fan herten tsjinje mei LfdT Ps 128
Tink, Hear, oan David, wa’t er wie LfdT Ps 132
Hoe sillich, as yn ’t âldershûs feriene LfdT Ps 133
Jim, tsjinners fan de Heare, kom LfdT Ps 134
It sil barre yn ’e kommende dagen LfdT Gs 23
Stêd Jeruzalem, it nije LfdT Gs 260
Goudene himelstêd LfdT Gs 261
Riis oerein! komt fan ’e muorren LfdT Gs 262
Jeruzalem, sa moai as ien LfdT Gs 263
Jeruzalem, o stêd, sa hearlik boud LfdT Gs 264
Jeruzalem, o stêd fan Heit LfdT Gs 265
Ljocht dat ús oanstjit yn ’e moarntiid Tt 118
Dit hûs is hjir sa boud Tb II s. 678 (ZG III, 62)

yntree De hiele ierde is fan de Hear LfdT Ps 24 foar iepenjen doaren
God is myn ljocht en heil op wa’t ik bouwe LfdT Ps 27 fs 1, by delsetten 

peaskekears
Hoe leaflik is jo hûs, o Hear LfdT Ps 84 nei iepenjen doarren
Hoe goed is ’t, Hear, en kear hjir yn LfdT Gs 318 fs 1 en 2, foar koarte oarder
Set yn in sang foar God de Heare LfdT Gs 320 nei ienpenjen doarren
Dit skoander hûs mei al syn sier Tb II, s. 681 (ZG II, 64a)
De freugde liedt ús nei dit hûs Tt 1
Hjir op dit plak wol God de Hear ús moetsje Tt 3 fs 1, foar koarte oarder
Jezus Kristus is it ljocht fan God Tb I, liturgyske sangen 10

tawijing doopfont Us taflecht troch de tiden hinne LfdT Ps 46
De Hear is Kening, hearlik is syn macht! LfdT Ps 93
Ferburgen Hear dy’t by ús binne LfdT Gs 75 fs 79
Gods tsjerke fynt op ierde LfdT Gs 303
Hjir is ’t dat ús jo stimme klinkt LfdT Gs 318 fs 3 en 4, foar koarte oarder
Dy’t ta dit wetter yngiet LfdT Gs 339
Hjir meie wy de bern ek dope litte Tt 3 fs 3, foar koarte oarder
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YNGEBRUKNIMMEN FAN IN TSJERKEGEBOU

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
opgong nei tsjerke God is myn ljocht en heil op wa’t ik bouwe LfdT Ps 27

O Hear, nim sels myn saak yn hannen LfdT Ps 43
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121
Wat wie ik bliid doe’t ik de rop LfdT Ps 122
Ik slaan mei eagen nei jo troansit op LfdT Ps 123
Lit Israel no sizze, bliid fan hert LfdT Ps 124
Wa’t op de Heare God betrouwe LfdT Ps 125
Doe’t God de Hear om Sion tocht LfdT Ps 126
As God de Hear it hûs net bout LfdT Ps 127
Gelokkich dy’t de Heare fan herten tsjinje mei LfdT Ps 128
Tink, Hear, oan David, wa’t er wie LfdT Ps 132
Hoe sillich, as yn ’t âldershûs feriene LfdT Ps 133
Jim, tsjinners fan de Heare, kom LfdT Ps 134
It sil barre yn ’e kommende dagen LfdT Gs 23
Stêd Jeruzalem, it nije LfdT Gs 260
Goudene himelstêd LfdT Gs 261
Riis oerein! komt fan ’e muorren LfdT Gs 262
Jeruzalem, sa moai as ien LfdT Gs 263
Jeruzalem, o stêd, sa hearlik boud LfdT Gs 264
Jeruzalem, o stêd fan Heit LfdT Gs 265
Ljocht dat ús oanstjit yn ’e moarntiid Tt 118
Dit hûs is hjir sa boud Tb II s. 678 (ZG III, 62)

yntree De hiele ierde is fan de Hear LfdT Ps 24 foar iepenjen doaren
God is myn ljocht en heil op wa’t ik bouwe LfdT Ps 27 fs 1, by delsetten 

peaskekears
Hoe leaflik is jo hûs, o Hear LfdT Ps 84 nei iepenjen doarren
Hoe goed is ’t, Hear, en kear hjir yn LfdT Gs 318 fs 1 en 2, foar koarte oarder
Set yn in sang foar God de Heare LfdT Gs 320 nei ienpenjen doarren
Dit skoander hûs mei al syn sier Tb II, s. 681 (ZG II, 64a)
De freugde liedt ús nei dit hûs Tt 1
Hjir op dit plak wol God de Hear ús moetsje Tt 3 fs 1, foar koarte oarder
Jezus Kristus is it ljocht fan God Tb I, liturgyske sangen 10

tawijing doopfont Us taflecht troch de tiden hinne LfdT Ps 46
De Hear is Kening, hearlik is syn macht! LfdT Ps 93
Ferburgen Hear dy’t by ús binne LfdT Gs 75 fs 79
Gods tsjerke fynt op ierde LfdT Gs 303
Hjir is ’t dat ús jo stimme klinkt LfdT Gs 318 fs 3 en 4, foar koarte oarder
Dy’t ta dit wetter yngiet LfdT Gs 339
Hjir meie wy de bern ek dope litte Tt 3 fs 3, foar koarte oarder
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
tawijing oargel ’t Is goed mei hert en tongen LfdT Ps 92

Sjong foar de Hear op nije wize LfdT Ps 96
Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
O God, myn God, myn kening en myn Hear LfdT Ps 145
Halleluja, lit my sjonge LfdT Ps 146
Hoe goed, om bliid en ûnbefongen LfdT Ps 147
Halleluja, o bliid geroft LfdT Ps 148
Loovje de Heare út ’e himel wei Tb I, Psalm 148, antifoan I en II
No moat de nije lofsang klinke LfdT Ps 149 
Sjong foar de Heare in nij liet Tb I, Psalm 149, antifoan I
Loovje God yn ’t hillichdom LfdT Ps 150
Loovje God yn syn hillichdom Tb I, Psalm 150, antifoan I en II
Alles wat sjonge kin, loovje de Hear Tt 46 (Psalm 150)
Sjong fleurich en fan herten LfdT Gs 20
Sjong foar de Heare dyn lof en eare LfdT Gs 21
Allinne God, de hege God LfdT Gs 254
Ear’ oan God, de Heit, de Skepper LfdT Gs 255
Halleluja, lit ús ta jo eare LfdT Gs 257
Halleluja, sis lof de Hear LfdT Gs 258
Klink no ús liet, fleurich fan tonge LfdT Gs 415
Loovje al wat libbet God oer hiel de wrâld LfdT Gs 424
Lofsang fan it Gloria Tb I, side 157
Hjir sjonge wy gesangen fan genede Tt 3 fs 5, foar koarte oarder

tawijing buordsje Jo wurd is my in lampe foar de foet LfdT Ps 119 fers 27 en 28
God is fan ivichheid LfdT Gs 1
Dêr’t God de Hear syn fuotstap set LfdT Gs 305
Bewarje ús, Heare, by jo Wurd LfdT Gs 310
O Gest, dy’t ús Gods wierheid leit LfdT Gs 318 fs, 7 en 8, foar koarte oarder
Us wol Gods wurd allinne LfdT Gs 326
Om jo wurd te hearren, Hear LfdT Gs 328
Hear, Jo hawwe ’t swijen brutsen LfdT Gs 329 
Wy tankje Jo, o God en Heare LfdT Gs 330

antwurdpsalm Wa komt it foarrjocht ta, o Hear LfdT Ps 15
De himel sjongt in liet LfdT Ps 19
Us taflecht troch de tiden hinne LfdT Ps 46
Op hill’ge bergen is Gods hûs fûndearre LfdT Ps 87
Kom priizje wy ús heil, ús rots LfdT Ps 95
Lit alles yn my sjonge foar de Heare LfdT Ps 103 
Jo wurd is my in lampe foar de foet LfdT Ps 119 fers 27 en 28
Tink, Hear, oan David, wa’t er wie LfdT Ps 132
Halleluja, lit my sjonge LfdT Ps 146
Loovje God yn ’t hillichdom LfdT Ps 150
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
tawijing oargel ’t Is goed mei hert en tongen LfdT Ps 92

Sjong foar de Hear op nije wize LfdT Ps 96
Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
O God, myn God, myn kening en myn Hear LfdT Ps 145
Halleluja, lit my sjonge LfdT Ps 146
Hoe goed, om bliid en ûnbefongen LfdT Ps 147
Halleluja, o bliid geroft LfdT Ps 148
Loovje de Heare út ’e himel wei Tb I, Psalm 148, antifoan I en II
No moat de nije lofsang klinke LfdT Ps 149 
Sjong foar de Heare in nij liet Tb I, Psalm 149, antifoan I
Loovje God yn ’t hillichdom LfdT Ps 150
Loovje God yn syn hillichdom Tb I, Psalm 150, antifoan I en II
Alles wat sjonge kin, loovje de Hear Tt 46 (Psalm 150)
Sjong fleurich en fan herten LfdT Gs 20
Sjong foar de Heare dyn lof en eare LfdT Gs 21
Allinne God, de hege God LfdT Gs 254
Ear’ oan God, de Heit, de Skepper LfdT Gs 255
Halleluja, lit ús ta jo eare LfdT Gs 257
Halleluja, sis lof de Hear LfdT Gs 258
Klink no ús liet, fleurich fan tonge LfdT Gs 415
Loovje al wat libbet God oer hiel de wrâld LfdT Gs 424
Lofsang fan it Gloria Tb I, side 157
Hjir sjonge wy gesangen fan genede Tt 3 fs 5, foar koarte oarder

tawijing buordsje Jo wurd is my in lampe foar de foet LfdT Ps 119 fers 27 en 28
God is fan ivichheid LfdT Gs 1
Dêr’t God de Hear syn fuotstap set LfdT Gs 305
Bewarje ús, Heare, by jo Wurd LfdT Gs 310
O Gest, dy’t ús Gods wierheid leit LfdT Gs 318 fs, 7 en 8, foar koarte oarder
Us wol Gods wurd allinne LfdT Gs 326
Om jo wurd te hearren, Hear LfdT Gs 328
Hear, Jo hawwe ’t swijen brutsen LfdT Gs 329 
Wy tankje Jo, o God en Heare LfdT Gs 330

antwurdpsalm Wa komt it foarrjocht ta, o Hear LfdT Ps 15
De himel sjongt in liet LfdT Ps 19
Us taflecht troch de tiden hinne LfdT Ps 46
Op hill’ge bergen is Gods hûs fûndearre LfdT Ps 87
Kom priizje wy ús heil, ús rots LfdT Ps 95
Lit alles yn my sjonge foar de Heare LfdT Ps 103 
Jo wurd is my in lampe foar de foet LfdT Ps 119 fers 27 en 28
Tink, Hear, oan David, wa’t er wie LfdT Ps 132
Halleluja, lit my sjonge LfdT Ps 146
Loovje God yn ’t hillichdom LfdT Ps 150
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
leauwensliet Ferheftich dreaune pinksterwyn LfdT Gs 248

Wy libje fan de wyn LfdT Gs 249

opgong nei de tafel Mei jo ingels en himelske machten Tb I, liturgyske sangen 135 litany as tarieding op foarbea
Mei Abel en Henoch, mei Noachendy Tb I, liturgyske sangen 136 litany as tarieding op foarbea
Om’t Er by ús wêze woe LfdT Gs 162
Jo litte ús reizgje troch de tiid LfdT Gs 318 fs 5 en 6, foar karte oarder
Lof God, dy’t ús syn segen jout LfdT Gs 319
Sjoch wy komme ûnbeskromme LfdT Gs 351

oandragen jeften/ 
Miel fan de Hear

As aanst de rûnte hjir him slút LfdT Gs 318 fs 9 en 10, foar koarte oarder
O iiv’ge Heit, o heimenis LfdT Gs 321
Hear, hear ús oan LfdT Gs 322
Wy komme en wy drage LfdT Gs 348
Sjoch wy komme ûnbeskromme LfdT Gs 351
Hjir noeget God ús gastfrij om te bliuwen Tt 3 fs 4, foar koarte oarder

liet ta beslút As God ús hûs it heil ûnthâldt LfdT Gs 368
Oant no ta hat de Heare ús altyd holpen Tb II, s. 682 (ZG III, 41)
Hjir meie wy elkoar as minsken moetsje Tt 3 fs 6, foar koarte oarder

WERYNGEBRUKNIMMEN FAN IN TSJERKEGEBOU
sjoch yngebrûknimmen

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
yntree O iiv’ge Heit, o heimenis LfdT Gs 321

Samar in dak boppe wat hollen Tt 10
Dit hûs is hjir sa boud Tb II s. 678 (ZG III, 62)

ynbringen ljocht Ferburgen Hear dy’t by ús binne LfdT Gs 75 fs 79
O ivich ljocht, feroarje my LfdT Gs 437
Ljocht dat ús oanstjit yn ’e moarntiid Tt 118

by it doopfont Ferburgen Hear dy’t by ús binne LfdT Gs 75 fs 47
Dy’t ta dit wetter yngiet LfdT Gs 339
Wurdt earne in minske berne LfdT Gs 347 fs 14
Wurdt hjirin minske berne Tt 78

by de 
nachtmielstafel

Brek ús, Hear, it brea LfdT Gs 357
Midden yn ’e dea LfdT Gs 359
Dit meie Jezus’ freonen noait ferjitte LfdT Gs 364
As wy, Hear, it brea wer brekke Tt 102

liet ta beslút Oant no ta hat de Heare ús altyd holpen Tb II, s. 682 (ZG III, 41)
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Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
leauwensliet Ferheftich dreaune pinksterwyn LfdT Gs 248

Wy libje fan de wyn LfdT Gs 249

opgong nei de tafel Mei jo ingels en himelske machten Tb I, liturgyske sangen 135 litany as tarieding op foarbea
Mei Abel en Henoch, mei Noachendy Tb I, liturgyske sangen 136 litany as tarieding op foarbea
Om’t Er by ús wêze woe LfdT Gs 162
Jo litte ús reizgje troch de tiid LfdT Gs 318 fs 5 en 6, foar karte oarder
Lof God, dy’t ús syn segen jout LfdT Gs 319
Sjoch wy komme ûnbeskromme LfdT Gs 351

oandragen jeften/ 
Miel fan de Hear

As aanst de rûnte hjir him slút LfdT Gs 318 fs 9 en 10, foar koarte oarder
O iiv’ge Heit, o heimenis LfdT Gs 321
Hear, hear ús oan LfdT Gs 322
Wy komme en wy drage LfdT Gs 348
Sjoch wy komme ûnbeskromme LfdT Gs 351
Hjir noeget God ús gastfrij om te bliuwen Tt 3 fs 4, foar koarte oarder

liet ta beslút As God ús hûs it heil ûnthâldt LfdT Gs 368
Oant no ta hat de Heare ús altyd holpen Tb II, s. 682 (ZG III, 41)
Hjir meie wy elkoar as minsken moetsje Tt 3 fs 6, foar koarte oarder

WERYNGEBRUKNIMMEN FAN IN TSJERKEGEBOU
sjoch yngebrûknimmen

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel Opmerkingen
yntree O iiv’ge Heit, o heimenis LfdT Gs 321

Samar in dak boppe wat hollen Tt 10
Dit hûs is hjir sa boud Tb II s. 678 (ZG III, 62)

ynbringen ljocht Ferburgen Hear dy’t by ús binne LfdT Gs 75 fs 79
O ivich ljocht, feroarje my LfdT Gs 437
Ljocht dat ús oanstjit yn ’e moarntiid Tt 118

by it doopfont Ferburgen Hear dy’t by ús binne LfdT Gs 75 fs 47
Dy’t ta dit wetter yngiet LfdT Gs 339
Wurdt earne in minske berne LfdT Gs 347 fs 14
Wurdt hjirin minske berne Tt 78

by de 
nachtmielstafel

Brek ús, Hear, it brea LfdT Gs 357
Midden yn ’e dea LfdT Gs 359
Dit meie Jezus’ freonen noait ferjitte LfdT Gs 364
As wy, Hear, it brea wer brekke Tt 102

liet ta beslút Oant no ta hat de Heare ús altyd holpen Tb II, s. 682 (ZG III, 41)
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YNGEBRUKNIMMEN FAN IN KLOK

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
begjin tsjerketsjinst Himelmachten, heech en rein LfdT Ps 29

Mei God ús oansjen yn genede LfdT Ps 67
Ierdrykseinen, jubelje, sjong foar de Hear Tt 34 (Psalm 67)
Lit no de nije lofsang hearre LfdT Ps 98
Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
O, rop jim halleluja, klear LfdT Ps 113
Loovje, tsjinners fan de Heare Tb I, Psalm 113, antifoanI en II
Wat wie ik bliid doe’t ik de rop LfdT Ps 122
No moat de nije lofsang klinke LfdT Ps 149
Loovje God yn ’t hillichdom LfdT Ps 150
Riis oerein! komt fan ’e muorren LfdT Gs 262

antwurdpsalm Himelmachten, heech en rein LfdT Ps 29
Mei God ús oansjen yn genede LfdT Ps 67
Ierdrykseinen, jubelje, sjong foar de Hear Tt 34 (Psalm 67)
Lit no de nije lofsang hearre LfdT Ps 98
Kom, ierde, sjong foar God de Heare LfdT Ps 100
Wat wie ik bliid doe’t ik de rop LfdT Ps 122
No moat de nije lofsang klinke LfdT Ps 149
Loovje God yn ’t hillichdom LfdT Gs 150

lofliet Allinne God, de hege God LfdT Gs 254
Ear’ oan God, de Heit, de Skepper LfdT Gs 255
Halleluja, lit ús ta jo eare LfdT Gs 257
Halleluja, sis lof de Hear LfdT Gs 258
As hie God sels ús roppen Tt 8
Alle skepsel, sjong de Hear! Tt  56
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YNGEBRUKNIMMEN FAN IN KLOK

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
begjin tsjerketsjinst Himelmachten, heech en rein LfdT Ps 29

Mei God ús oansjen yn genede LfdT Ps 67
Ierdrykseinen, jubelje, sjong foar de Hear Tt 34 (Psalm 67)
Lit no de nije lofsang hearre LfdT Ps 98
Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
O, rop jim halleluja, klear LfdT Ps 113
Loovje, tsjinners fan de Heare Tb I, Psalm 113, antifoanI en II
Wat wie ik bliid doe’t ik de rop LfdT Ps 122
No moat de nije lofsang klinke LfdT Ps 149
Loovje God yn ’t hillichdom LfdT Ps 150
Riis oerein! komt fan ’e muorren LfdT Gs 262

antwurdpsalm Himelmachten, heech en rein LfdT Ps 29
Mei God ús oansjen yn genede LfdT Ps 67
Ierdrykseinen, jubelje, sjong foar de Hear Tt 34 (Psalm 67)
Lit no de nije lofsang hearre LfdT Ps 98
Kom, ierde, sjong foar God de Heare LfdT Ps 100
Wat wie ik bliid doe’t ik de rop LfdT Ps 122
No moat de nije lofsang klinke LfdT Ps 149
Loovje God yn ’t hillichdom LfdT Gs 150

lofliet Allinne God, de hege God LfdT Gs 254
Ear’ oan God, de Heit, de Skepper LfdT Gs 255
Halleluja, lit ús ta jo eare LfdT Gs 257
Halleluja, sis lof de Hear LfdT Gs 258
As hie God sels ús roppen Tt 8
Alle skepsel, sjong de Hear! Tt  56
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YNGEBRUKNIMMEN FAN IN OARGEL of
OAR MUZYKYNSTRUMINT

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
iepenings of 
antwurdpsalm

O Hear, ús Hear, dy’t alle ding gebiede LfdT Ps 8
Heare, ús Hear, hoe machtich is jo Namme Tt 29 (Psalm 8)
Rjochtfeardich folk, sjong God allinne LfdT Ps 33
Folken allegear, folken, kom en hear! LfdT Ps 47
Genede, o God, genede, sparje my! LfdT Ps 57
No riist in liet fol lof, o Heare LfdT Ps 65
Op hill’ge bergen is Gods hûs fûndearre LfdT Ps 87
O Hear, ik sjong in liet dat ivich bliuwe sil LfdT Ps 89
’t Is goed mei hert en tongen LfdT Ps 92
Sjong foar de Hear op nije wize LfdT Ps 96
Sjong in nij liet alle lannen Tt 37 (Psalm 96)
Lit no de nije lofsang hearre LfdT Ps 98
Alle einen fan de ierde hawwe sjoen it heil Tt 38 (Psalm 98)
Myn siele, sjong fan God en fan syn macht LfdT Ps 104
Fier fan Jeruzalem nei Babel jage LfdT Ps 137
O God, myn God, myn kening en myn Hear LfdT Ps 145
Hallelluja, o bliid geroft LfdT Ps 148
Loovje de Heare út de himel wei Tb I, Psalm 148, antifoan I en II
No moat de nije lofsang klinke LfdT Ps 149
Sjong foar de Heare in nij liet TB I, Psalm 149, antifoan I
Alles wat sjonge kin, loovje de Hear Tt 46 (Psalm 150)
Lofsang fan it Gloria TB I, side 157

iepeningsliet Sjong fleurich en fan herten LfdT Gs 20
Sjong foar de Hear dyn lof en eare LfdT Gs 21
Klink no ús liet fleurich fan tonge LfdT Gs 415

lofliet/liet ta beslút Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
Jo loovje ik út myn hiele hert LfdT Ps 138
Halleluja, lit my sjonge LfdT Ps 146
Hoe goed, om bliid en ûnbefongen LfdT Ps 147
Loovje God yn ’t hillichdom LfdT Ps 150
Loovje God yn syn hillichdom Tb I, Psalm 150, antifoan I en II
Loovje God yn ’t hillichdom Tb I, liturgyske sangen 139
No tankje allegear LfdT Gs 44
Allinne God, de hege God LfdT Gs 254
Ear’ oan God, de Heit, de Skepper LfdT Gs 255
Halleluja, lit ús ta jo eare LfdT Gs 257
Halleluja, sis lof de Hear LfdT Gs 258
No giet it op in sjongen LfdT Gs 301
Loovje al wat libbet God oer hiel de wrâld LfdT Gs 424
Jou eare oan God, ús heechste goed LfdT Gs 431
Grutte God, oan Jo de lof LfdT Gs 444
Loovje God de Hear, jim folken LfdT Gs 464
Alle eare, alle gloarje Tt 17
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YNGEBRUKNIMMEN FAN IN OARGEL of
OAR MUZYKYNSTRUMINT

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
iepenings of 
antwurdpsalm

O Hear, ús Hear, dy’t alle ding gebiede LfdT Ps 8
Heare, ús Hear, hoe machtich is jo Namme Tt 29 (Psalm 8)
Rjochtfeardich folk, sjong God allinne LfdT Ps 33
Folken allegear, folken, kom en hear! LfdT Ps 47
Genede, o God, genede, sparje my! LfdT Ps 57
No riist in liet fol lof, o Heare LfdT Ps 65
Op hill’ge bergen is Gods hûs fûndearre LfdT Ps 87
O Hear, ik sjong in liet dat ivich bliuwe sil LfdT Ps 89
’t Is goed mei hert en tongen LfdT Ps 92
Sjong foar de Hear op nije wize LfdT Ps 96
Sjong in nij liet alle lannen Tt 37 (Psalm 96)
Lit no de nije lofsang hearre LfdT Ps 98
Alle einen fan de ierde hawwe sjoen it heil Tt 38 (Psalm 98)
Myn siele, sjong fan God en fan syn macht LfdT Ps 104
Fier fan Jeruzalem nei Babel jage LfdT Ps 137
O God, myn God, myn kening en myn Hear LfdT Ps 145
Hallelluja, o bliid geroft LfdT Ps 148
Loovje de Heare út de himel wei Tb I, Psalm 148, antifoan I en II
No moat de nije lofsang klinke LfdT Ps 149
Sjong foar de Heare in nij liet TB I, Psalm 149, antifoan I
Alles wat sjonge kin, loovje de Hear Tt 46 (Psalm 150)
Lofsang fan it Gloria TB I, side 157

iepeningsliet Sjong fleurich en fan herten LfdT Gs 20
Sjong foar de Hear dyn lof en eare LfdT Gs 21
Klink no ús liet fleurich fan tonge LfdT Gs 415

lofliet/liet ta beslút Kom, ierde, sjong foar God de Hear LfdT Ps 100
Jo loovje ik út myn hiele hert LfdT Ps 138
Halleluja, lit my sjonge LfdT Ps 146
Hoe goed, om bliid en ûnbefongen LfdT Ps 147
Loovje God yn ’t hillichdom LfdT Ps 150
Loovje God yn syn hillichdom Tb I, Psalm 150, antifoan I en II
Loovje God yn ’t hillichdom Tb I, liturgyske sangen 139
No tankje allegear LfdT Gs 44
Allinne God, de hege God LfdT Gs 254
Ear’ oan God, de Heit, de Skepper LfdT Gs 255
Halleluja, lit ús ta jo eare LfdT Gs 257
Halleluja, sis lof de Hear LfdT Gs 258
No giet it op in sjongen LfdT Gs 301
Loovje al wat libbet God oer hiel de wrâld LfdT Gs 424
Jou eare oan God, ús heechste goed LfdT Gs 431
Grutte God, oan Jo de lof LfdT Gs 444
Loovje God de Hear, jim folken LfdT Gs 464
Alle eare, alle gloarje Tt 17
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BUTENGEBRUKSTELLEN FAN IN TSJERKEGEBOU

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
psalm of gesang Hoe leaflik is jo hûs, o Hear LfdT Ps 84

Gods tsjerke fynt op ierde LfdT Gs 303
De Hear is trou, syn plannen binne wis LfdT Gs 304
Dêr’t God de Hear syn fuotstap set LfdT Gs 305
Dit meie Jezus’ freonen noait ferjitte LfdT Gs 364
Sjong bliid en woltemoede LfdT Gs 409
Kom, krist’nen, wêrom wachtsje? LfdT Gs 441
Jezus, gean ús foar LfdT Gs 442
Oant no ta hat de Heare ús altyd holpen Tb II, s. 682 (ZG III, 41)
O Hear, ús Hear, hoe nei is jo namme Tt 2
Bliuw net stilstean Tt 51
Kom út ’e himel del, o Hear Tt 111
Oeral wenje, gjin eigen plak Tt 115
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BUTENGEBRUKSTELLEN FAN IN TSJERKEGEBOU

Plak yn de oarder Earste rigel Bondel
psalm of gesang Hoe leaflik is jo hûs, o Hear LfdT Ps 84

Gods tsjerke fynt op ierde LfdT Gs 303
De Hear is trou, syn plannen binne wis LfdT Gs 304
Dêr’t God de Hear syn fuotstap set LfdT Gs 305
Dit meie Jezus’ freonen noait ferjitte LfdT Gs 364
Sjong bliid en woltemoede LfdT Gs 409
Kom, krist’nen, wêrom wachtsje? LfdT Gs 441
Jezus, gean ús foar LfdT Gs 442
Oant no ta hat de Heare ús altyd holpen Tb II, s. 682 (ZG III, 41)
O Hear, ús Hear, hoe nei is jo namme Tt 2
Bliuw net stilstean Tt 51
Kom út ’e himel del, o Hear Tt 111
Oeral wenje, gjin eigen plak Tt 115
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Dit hûs is hjir sa boud

2 In hûs, in plak fan ljocht,
 al sil God net feroarje;
 syn antlit bliuwt ferdekt,
 dochs skynt syn namme_yn gloarje.

3 In hûs foar elkenien
 dy’t by Gods geunst bestean wol,
 dy’t Him syn jeften jout
 en yn syn wegen gean wol.

4 In hûs om woltemoed
 de dagen yn te sjongen
 op wei nei ’t keninkryk,
 sa wurdt it kwea betwongen.

5 In hûs dat him ferdielt
 troch langst om mear te krijen,
 dat wûnen net genêst,
 belibbet muoite_en lijen.

6 In hûs dat sinneklear
 as hillich hûs foar ’t ljocht komt:
 dêr is ús God en Hear,
 dy’t ivich eare takomt.
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7 In hûs − om leafde_en lof
 te bringen, God ta eare,
 moat men mei alle krêft,

 ferstân en hert beheare.

tekst  Wim Pendrecht ‘Een huis moet zijn gebouwd’
oersetting  Atze Bosch
meldij  Geertruide MesdagSchuurman

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ III, 62
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Dit skoander hûs mei al syn sier

2 Us foarfaars binne hinnegien.
 Dit âlde hûs fan hout en stien
 is stean bleaun as gebed oan Jo.
 Wy bidde mei, – Hear, hear ús no! 

3 Yn geast en wierheid bidde wy
 dat Kristus by ús wêze mei.
 Lit al wat azem hat syn stim
 ferheffe_yn ’t lofgesang foar Him.

4 Heil út in djippe welle wei,
 Jo, wiere Joazef, Jakobs skaai,
 jo libben wetter lavet ús;
 jo strange wurden straffe ús.

5 Jim, hâld en draach jim dan lyksa,
 ûntfermje jim oer wa’t neat ha,
 want wa’t him oan myn wurden hâldt,
 is wier myn sibbe_yn dizze wrâld.

6 Jo woene inkeld ’t goede dwaan,
 barmhertige Samaritaan!
 Lit it foar ús sa wêze dat
 jo stim hjir klinkt as ’t wurd fan God.
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7 En lit ienriedigens fan hert
 it ‘amen’ wêze_op ús gebed.
 Kom hastich, Heare Jezus, kom
 en meitsje_ús ta jo hillichdom!

tekst  Willem Barnard ‘Dit huis gereinigd en versierd’
oersetting  Cor Waringa
meldij  Geneve 1551 (Psalm 134)

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ II, 64a



Oant no ta hat de Heare ús altyd holpen

2 Oant no ta hat de Heare_ús altyd holpen.
 Wy binn’ mei hiel de wrâld yn Hâlders hân.
 Hy is de grutte kening fan de folken
 dy’t noed stiet foar de lytsen yn it lân.

3 Oant no ta hat de Heare_ús altyd holpen.
 Wy gean de doar út, op nei strjitte_ en plein,
 om dêr syn leafde minsklik te fertolkjen.
 Op dizze dei set alles nij útein. 

tekst  Joke Ribbers ‘Tot hietoe heeft de Here ons helpen’
oersetting  Cor Waringa
meldij  Loys Bourgeois 1551 (Psalm 110)

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ III, 41
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