
Ynlieding
Nimmen libbet foar himsels,
nimmen stjert foar himsels.

Wy libje en stjerre foar God ús Hear.
Wy binne syn eigendom.
(neffens Romeinen 14:7-8)

De tsjerke hat it oer libben dat sterker is as de dea. 
Yndachtich oan it wurd fan Jezus Kristus dat de God fan 
Abraham en de God fan Izaäk en de God fan Jakob net in 
God fan deaden mar fan lib benen is (Lukas 20:38), beliidt de 
tsjerke de ferrizenis fan it li chem en it ivige libben. Foar ús 
is de dea in net oer te kommen grins, mar wy betrouwe ús 
deaden ta oan de libjende God. Hy is it dy’t Jezus opwekke 
hat út de dea en wy fertrouwe dat wa’t leaut yn Him dy’t yn 
eigen persoan de opstanning en it libben is, libje sil ek al is er 
stoarn (Johannes 11:25). Yn it antlit fan de dea wol de tsjerke 
dêrom fan libben sprekke. Dêr’t in minskelibben nei de ein 
gien is, fiert de tsjerke it wûnder fan Peaske, yn de hope op it 
ivige libben (Titus 1:2).

Pastoraat en liturgy 
Fiif dagen kinne ferrinne tusken stjerren en útfeart. Dagen dy’t 
ûnwêzentlik lykje of dêr’t de moaiste oantinkens en ferhalen yn 
ta libben komme. Fiif dagen dêr’t de rêst yn weromkeart, nei in 
tiid fan wachtsjen op de dea of dêr’t de fragen en de ûnrêst har 
yn fermannichfâldigje. Dagen fan yntinse freugde om in libben 
dat west hat of fan net te ferdragen fertriet om it ûnferwachtse 
ein fan in minskelibben. Oan it stjerren kin in perioade fan 
sykte foarôf gien wêze; de stjerrende sels en wa’t om him of 
har hinne steane, hawwe in stjerproses trochmakke, dat nei it 
momint fan ferstjer ren late. En nei de begraffenis of kremaasje 
folget foar de nei besteanden in tiid fan roujen.
 Dy pear dagen tusken ferstjerren en útfeart binne de kearn 
fan in perioade yn it libben fan minsken dy’t yntins belibbe 
wurdt. By it ferstjerren fan in leafste wurde minsken mear as 
ea op harsels weromsmiten. Yn de tiid tusken ferstjerren en 
útfeart, yn wat dêr faaks oan foarôfgong en wat derop folget, 
wurdt in protte fan minsken frege. Hja wurde oansprutsen op 
de essinsje fan har minske wêzen en op har leauwen.
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 Yn dy tiid sil de tsjerke pastoraal belutsen wêze by de ge
meen teleden. In pastor wit wat harren oerkomt as de dea yn 
har libben ynbrekt. Hja/hy kin by har wêze, wurden sykje foar 
wat har no oerkomt, speure nei hope dy’t fierder rikt as oan 
de net te ûntkommen dea, bidde en treast jaan dy’t boppe de 
tsjusterens fan dat stuit útgiet. Sa ropt it pastoraat liturgy 
op. It ticht by de minsken wêzen en it jaan fan treast krije 
ek foarm yn liturgyske taal en hannelingen. Der wurdt út de 
Skrift lêzen, eventueel nachtmiel fierd en seinige. Liturgy blykt 
pastoraat te wêzen: de wurden en eventuele hannelingen fan 
de útlieding treastgje en befêstigje Gods trou oer de grinzen 
fan de dea hinne. 

Tsjerklike útfeart
Yn dagen fan rou freegje leden fan de gemeente om omtinken 
fan de tsjerke. De gemeente is ommers ‘mienskip fan de 
hilligen’, sicht ber stal fan de opstiene Hear mei dy’t derby 
hearre, op dizze hiele ierde en troch alle slachten. Yn de tiid 
dat de dea tichtby is kin de tsjerke har leden bystean yn it 
sykjen om de treast en de beloften fan it evangeelje. Wêr’t 
de tsjerklike mienskip yn it fertriet fan de nei besteanden 
diele kin, is de mienskip mei Kristus te sjen, dy’t ús derfan 
bewissiget dat wy ‘troch de doop yn syn dea mei Him be
groeven binne dat, lykas Kristus út ’e deaden opwekke is 
troch de hearlike macht fan de Heit, sa ek wy in nij libben 
lizze soene’ (Romeinen 6:4). 
 Yn de lêste desennia is de oertsjûging groeid dat de tsjerke 
rou jende gemeenteleden net allinnich pastoraal yn har fertriet 
by stiet, mar mei harren ek de begraffenis of kremaasje fan har 
dea den yn it ljocht fan de opstanning fan Jezus Kristus, har 
Hear sette wol. De Tsjerkoarder rekkenet dan ek ta de taak 
fan de pre dikant ‘it lieden fan (…) tsjinsten fan roudragen en 
betinken’ (Ordinânsje 39).
 De neibesteanden dy’t har deade begrave moatte of kre
mearje litte, fertrouwe by in tsjerklike útfeart de lieding fan 
de begraffe nis of kremaasje oan de tsjerke ta. De tsjerke is 
dan de gastfrou, de útfeartûndernimming is tsjinstferlienend 
oanwêzich. Dat jildt net allinnich as de útfearttsjinst yn 
tsjerke, mar ek as dy yn in aula is.
 As de gemeente mei de neibesteanden har deaden begraaft 
of kremearret, sil faak in predikant of in tsjerklik wurker 
yn de út fearttsjinst foargean. De gemeente kin it lieden fan 
de útfeart ek oan in oar gemeentelid tabetrouwe. By alle 
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útfearttsjinsten wurdt de gemeente fertsjintwurdige troch in 
amtsdrager. 
 By de tsjerklike útfeart spylje sawol it betinken fan de fer
stoarne as it treasten fan de neibesteanden in rol. Famylje en 
freo nen en de tsjerklike gemeente nimme ôfskied fan immen 
út har fermidden. De ferstoarne moat loslitten wurde, mar hja 
meie har of him yn ’e hannen fan de libbene God jaan. Dêrom 
betinke de neibesteanden har deade, har libben en stjerren, 
har fertrouwen en langstme, har eangst en har hope. Sa bringe 
hja har of him ek yn Gods omtinken. Oer it ôfskied skynt it 
ljocht fan de opstanning fan Jezus Kristus. Dat evangeelje 
treastget ek de neibesteanden mei fertrouwen yn de takomst 
dy’t God jout. 
 De foargonger sil rekken hâlde mei de aard fan tsjerklike 
be lutsenens fan har dy’t yn de útfearttsjinst oanwêzich binne. 
Dat kin utere wurde yn taal en byldgebrûk, de kar fan lêzingen 
en lieten of yn de wize dêr’t de oanwêzigen op oansprutsen 
wurde. 

Nije ynsjoggen
It plak fan de tsjerke yn de mienskip is sûnt it ferskinen 
fan Li turgy yn dagen fan rou yn 1987 feroare. Sûnder mis 
binne tsjerke en leauwe hieltyd mear yn de yndividuele 
sfear te lizzen kom men. It sprekt net mear fansels dat de 
tsjerke by de útfeart fan in ge meentelid belutsen wurdt en 
de neibesteanden binne lang net al tyd fertroud mei de rol 
dy’t de tsjerke spylje kin by de útfeart fan in gemeentelid 
dat ferstoarn is. Los dêrfan binne de aktive belut senens fan 
minsken by de foarmjouwing fan in útfeart en it út fieren 
dêrfan sterk tanommen. Yn de hjir oanbeane oarders en 
oanwizingen wurdt der dêrom ek fan útgien dat de tsjerklike 
út feart yn in meiinoar opwurkjen fan de neibesteanden en 
de ge meente yn de persoan fan de foargonger taret wurdt en 
holden wurde sil.
 Wilens is ek de oertsjûging groeid dat neist wurden, 
hannelin gen in wichtich plak fertsjinje as de tsjerke har leden 
bystiet wan near’t hja har deade begrave moatte of kremearje. 
Wy wurde sprakeleas om’t wy amper wurden hawwe foar wat 
ús oer ús komt wannear’t de dea yn in minskelibben ynbrekt. 
Taal allinnich is net genôch om de treast fan de opstanning 
fan Jezus Kristus op it aljemint te bringen. Krekt dan jouwe 
symboalen en rituelen stim oan wat hjir en no sein wêze wol. 
Yn de oarders en de ta ljochtingen wurde hantrekken jûn om 
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it tsjerklik hanneljen by de útfeart fan in lid fan de gemeente 
stal te jaan.
 Wurden binne faak net genôch by en om de dea hinne, 
mar krekt dêrom sille wy sykje nei wurden dy’t op syn minst 
it fertriet en de pine net ferswije sille en de fêste hope dat de 
dea de ein net is, ferkundigje sille. De teksten en gebeden dy’t 
oanrikt wurde, kinne sûnder wizigingen brûkt wurde, mar se 
kinne ek troch de foargonger oan past wurde oan dyjingen dy’t 
by de útfeart fer wachte wurde of as boarne fan ynspiraasje 
tsjinje foar eigen gebe den en teksten.
 Yn dizze útjefte binne ek oarders en teksten opnommen 
foar mominten yn de tiid foar en nei de útfeart. Der binne ek 
gebeden foar bysûndere situaasjes by te finen. 
 By de útfeart fan in bern kin gebrûk makke wurde fan ien 
fan de oanbeane oarders fan tsjinst. De wurden dy’t dêryn 
brûkt wurde, sille troch de foargonger oanpast wurde oan de 
âldens en de situaasje. Yn de oarders binne suggestjes foar 
skriftlêzingen opnommen. Gebeden foar de útfeart fan in bern 
binne by de Karteksten te finen. 

Plak
Mei it liturgysk jier sil yn de measte gefallen mar in bytsje 
ferbân lein wurde. De bysûndere reden wêrom’t de gemeente 
hjir by inoar komt, sil de ynhâld fan de tsjinst kleur jaan.
 In tsjerklike útfeart, hoe sober faaks ek foarmjûn, wurdt 
by foarkar yn tsjerke holden. De tsjerke is altyd in romte om 
te fie ren, in aula of oar plak fan byinoarkommen moat dat 
yn de koarte tiid dat dêr taholden wurdt, noch wurde. Oare 
gearkomsten, yn de tiid foar begraffenis of kremaasje en yn de 
perioade dêrnei, wurde yn tsjerke, by de neibesteanden thús, 
op it begraafplak of by it krematoarium holden. 

Trije oarders
Foar de útfearttsjinst wurde trije oarders oanbean. De earste 
is de ienfâldichste en hat de foarm fan in gebedstsjinst, de 
twadde is in tsjinst fan Skrift en Gebed, de tredde in tsjinst 
fan Skrift en Miel. Mei it brekken fan it brea beklammet de 
lêste oarder dat it de peaskegemeente is dy’t hjir byinoar is, 
mei de eagen iepen foar de oanwêzichheid fan de Libbende. It 
fieren fan it Miel fan de Hear hat lykwols net yn alle gemeenten 
sa’n fanselssprekkend plak dat der ek by in útfeart Nachtmiel 
fierd wurde sil. Dêr komt noch by dat it faak sa wêze sil dat 
ûnder har dy’t byinoar komme in soad net fertroud binne mei 
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it fieren fan it it Miel fan de Hear. Dêrom is der de twadde 
oarder, dêr’t it tanksizzen ûnderdiel fan de gebe den yn is. 
De earste oarder is ornearre foar situaasjes dêr’t in sobere 
gearkomste op syn plak is. 

Yn skema sjogge de ûnderskate oarders der sa út:
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Oarder I
Gebedstsjinst

Oarder II
Skrift en Gebed

Oarder III
Skrift en Miel

YN TSJERKE OF 
AULA

YN TSJERKE YN TSJERKE 

YNTREE
Groet en ynliedend 
wurd

YNTREE
Groet en ynliedend 
wurd
Gebed fan neier
kommen

of
Bemoediging of
Iepeningsfers

Ynliedend wurd
Psalm of gesang
Gebed

Bemoediging
Gebed fan neier
kommen

Psalm of yntreeliet

Bemoediging
Gebed fan neier
kommen

Psalm of yntreeliet
Kyrie

of
Betinking
Liet

Betinking
Liet of muzyk

Gebed fan de dei

Betinking
[Gloria of in oare 
lofsang]

Gebed fan de dei

DE HILLIGE SKRIFT DE HILLIGE SKRIFT
Skriftlêzing

Liet
Meditaasje

Lêzingen
(mei lieten)

Preek

Earste skriftlêzing
Antwurdpsalm
Twadde skriftlêzing
Liet
Preek

[Liet] Liet/ynstrumintale 
muzyk
[Belidenis fan it 
leauwe]

Liet/ynstrumintale 
muzyk
[Belidenis fan it 
leauwe]

Tanksizzing en 
foar bea

GEBEDEN
Tanksizzing en foar
bea

MIEL FAN DE HEAR
Tanksizzing en foar
bea
Noeging
Fredegroet
Ynsammeljen fan de 
jeften
Gebed oer de jeften
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Tafelgebed

Gebed fan de Hear
Mienskip fan brea 
en wyn
Tanksizzing

Utlieding
Liet

Utlieding
Liet

Utlieding
Liet

BEGRAAFPLAK 
OF 
KREMATOARIUM
[Belidenis fan it 
leauwe]
Gebed fan de Hear
Seine(bea)

BEGRAAFPLAK 
OF 
KREMATOARIUM
[Belidenis fan it 
leauwe]
Gebed fan de Hear
Seine

BEGRAAFPLAK 
OF 
KREMATOARIUM
[Belidenis fan it 
leauwe]
Gebed fan de Hear
Seine

Karakteristyk foar de útfeart binne de folgjende eleminten:

Yn de persoanlike betinking wurdt de ferstoarne tekene as 
minske op dizze ierde. Famyljeleden en freonen kinne dy 
betinking stim jaan of troch de foargonger útsprekke litte. De 
persoanlike betinking wurdt ûnderbrutsen of besletten mei in 
kyrie of mei strofen fan in liet. 
 Yn de skriftlêzing en preek lit de foargonger oer it libben en 
stjerren fan in minske it ljocht fan it evangeelje skine.
 Yn de foarbea sil de tanksizzing net ûntbrekke, mar sille ek 
it fertriet en de pine foar it antlit fan God brocht wurde. Der sil 
fer bûnens útsprutsen wurde mei de skepping skepping dy’t lijt 
en mei allegearre dy’t de dea yn har libben ûnderfine.
 Yn it Miel fan de Hear sizze wy de Hear tank foar syn dea en 
libben yn ferbûnens mei wa’t ús foargien binne en foegje wy ús 
yn de lofsang foar de troan.
 Yn it útlieden wurdt útsprutsen dat de gemeente de 
ferstoarne út hannen jout en tabetrout oan de ivige God. 
 De útfearttsjinst wurdt besletten op it begraafplak of yn it 
kre matoarium. By it lizzen yn it grêf of in lêste ôfskied fan de 
deade foar’t syn lichem kremearre wurde sil, wurdt it leauwe yn 
de op stanning fan de deaden beliden en it Us Heit bidden.
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Taljochting
It folgjende oersjoch lit sjen wannear’t en hoe’t troch de tsjerke 
of gemeenteleden om it ferstjerren hinne sprutsen of hannele 
wurde kin. Yn de earste kolom steane de te ûnderskieden 
mominten. De twadde kolom jout oan hokker wurden, han
nelingen, symboalen en riten by dy mominten oanrikt wurde.
 Dêrnei folget in taljochting op wat yn de ferskate oarders 
oan bean wurdt. 

MoMinten Wurden, hannelingen, 
syMboalen en riten

Wankjende dea

As de dea tichtbij is Skriftlêzing
Gebed
Seiniging en salving fan in 
sike
Miel fan de Hear yn bysûn
dere omstannichheden

Ofskied nimme Skuldbelidenis
Gebed
Hânoplizzen, seine

In hastige dea Krústeken
Bysûndere omstannich
heden

Seine
Gebed

Om it stjerren hinne

Momint fan ferstjerren Gebed, Us Heit

Fersoarging fan it lichem Gebed

Sluten fan de kiste Gebed

Utdragen út ’e hûs Gebed

Tusken dea en útfeart

Bekendmeitsjen yn tsjerke Gebed
Betinkingskrús, betinkings
boek
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Jûnsgebed Kearsen
Gebed
Liet
Stilte

Nachtwacht Kearsen
Gebed

Utfeart

Utfearttsjinst Liturgyske kleur
Kloklieden
Blommen
It plak fan de kiste mei de 
ferstoarne
Skrift en Miel
Gebeden
Utlieding
Dellitten fan de kiste yn it grêf
Wurden ta ôfskied

Nei de útfeart

Daliks nei de begraffenis of 
kremaasje Miel

Persoanlike betinking Kearsen
Psalm en/of Skriftlêzing
Gebed
Liet 
Stilte

Besyk oan it begraafplak Gebed

Betinking fan de ferstoar
nen yn tsjerke

Skriftlêzing
Liet
Nammen neame
Kearsen
Gebed

Teplak of bysetten fan in 
urn

Begeliedende wurden
Psalm
Gebed
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Ferstruien fan de jiske Begeliedende wurden
Gebed

Setten fan in grêfstien of 
byskriuwen fan in namme

Begeliedende wurden
Psalm 
Gebed

Wankjende dea

As de dea tichtby is
Wannear’t immen slim siik is, sil op in stuit ynsjoen wurde dat 
de dea tichtby is. It is net altyd maklik om dêroer te praten. 
It stjer ren op it aljemint bringe wurdt soms ûnderfûn as 
kapitulaasje foar de dea, wylst men oan it libbet hinget en de 
hope op better wur den net opjaan wol. In gebed dêr’t in benaud 
fermoeden of in eins wis wêzen ûnder wurden brocht wurdt, 
kin de sike krêft jaan om dat lêste part fan de libbenswei te 
oanfurdigjen.
 By immen dy’t slim siik is, kin it ferlet ûntstean om it Miel 
fan de Hear te fieren. Mei in amtsdrager kin de pastor nei it 
hûs fan de sike komme of yn it sikehûs of ferpleechhûs om as 
it mooglik is yn in lytse rûnte fan famyljeleden of freonen brea 
en wyn te dielen. Foar sa’n fiering fan it Miel fan de Hear yn 
bysûn dere omstannichheden wurde op de siden 197215 yn 
dit tsjinst boek oarders fan tsjinst oanrikt. Der is gjin reden om 
sa’n fiering út te stellen oant de sike op stjerren leit. Der binne 
mear omstan nichheden dat it goed is om de mienskip fan brea 
en wyn te fieren mei minsken dy’t net by steat binne yn tsjerke 
te kommen. Mei de dea foar eagen it Miel fan de Hear fiere, kin 
wol in bysûndere be moediging ûnderweis op dat lêste part fan 
de libbenswei fan in minske wêze. De seiniging en salving fan 
siken kin ek yn dizze libbensfaze in plak krije. Dêr jildt likegoed 
by dat der gjin reden is om dat ta dit momint út te stellen. 

Ofskied nimme
Gauris realisearret men him hiel goed dat it libben nei de ein 
rint. Soms fielt men him beswierre, om’t yn it ferline wat lizzen 
bleaun is, net útsprutsen is of gjin plak krige hat. Dan kin in ge
bed fan skuldbelidenis romte jaan en frede bringe (sjoch hjirfoar 
‘Betsjinning fan de fermoedsoening’, side 335 ff.). It gebed sil de 
ôfsluting foarmje fan in petear oer wat dizze persoan ûngerêst 
makket of beswierret. In oare mooglikheid is dat immen ferlet 
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hat om yn libben en yn stjerren him mei klam ta te betrouwen 
oan de soarch fan de ivige God. 
 Dêr’t bewust ôfskied fan it libben nommen wurdt, sil de pas
tor mei it jaan fan in seine beslute. Dat kin de Aäronityske seine 
wêze (Numeri 6:2426) of in spesifike seine ‘foar wa’t stjerre sil’. 
Soms moat folstien wurde mei allinnich de seine te jaan.

In hastige dea
Soms komt de dea tige ûnferwachte. Troch in hertstilstân of in 
(ferkears)ûngelok hâldt in libben ynienen op, of immen wurdt 
dea yn ’e hûs fûn. Wa’t by dat ferstjerren oanwêzich is of de 
fer stoarne fynt, soe in krústeken op de foarholle fan de deade 
meitsje kinne en in seine útsprekke kinne. 
   

Om it stjerren hinne

Momint fan ferstjerren
De situaasjes dêr’t minsken yn ferstjerre en de omstannichheden 
dêr’t dat ûnder bart, binne tige ferskillend. As immen yn de be
slettenens fan in sikehûskeamer of thús, mei famylje of freonen 
deromhinne, dit libben ferlit, is der de mooglikheid om de stilte 
fan de dea as in momint fan rêst te belibjen. Der is tiid om 
by inoar te wêzen, de ferstoarne noch eefkes oan te reitsjen, 
stipe te sykjen by elkoar. In inkelde kear is de pastor of in oar 
gemeente lid der ek by. Dan kin dy it momint fan ferstjerren 
befêstigje mei it útsprekken fan in gebed. Fansels kin ek ien 
fan de oare oanwê zigen foargean yn gebed of kin meiinoar it 
Us Heit bidden wurde. 

Fersoarging fan it lichem
As neibesteanden it op har nimme om by it ôflizzen fan it lichem 
fan de ferstoarne te helpen, kinne hja har respektfol han neljen 
mei wurden of in gebed ûnderstreekje.

It sluten fan de kiste, útdragen
It sluten fan de kiste, no of letter, en it útdragen fan de deade 
út ’e hûs, op de dei fan it ferstjerren of op de dei fan de útfeart, 
kin ek in gebed by dien wurde.
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Tusken dea en útfeart

Bekendmeitsjen yn tsjerke
Op de snein nei it ferstjerren fan in gemeentelid betinkt de ge
meente har of him yn de earetsjinst. Om de gemeente te ynfor
mearjen oer de namme (nammen) dy’t yn de foarbea neamd 
wurde sil, wurde foarôfgeande oan de foarbea, de doopnamme, 
datum fan ferstjerren (en de âldens) fan de ferstoarne neamd. 
Moat de begraffenis of kremaasje noch holden wurde, dan kin 
dei en tiid dêrfan ek meidield wurde. De betinking kriget syn 
plak yn de foarbea en/of it tafelgebed.
 Soms hat in ferstjerren al safolle beroering yn de mienskip 
jûn dat it bekendmeitsjen fan dat ferstjerren yn de gearkomste 
fan de gemeente net útsteld wurde kin oant de foarbea. Dan 
wurdt it be kendmeitsjen fan ferstjerren foar it begjin fan de 
tsjinst dien as lêste fan eventuele oare meidielingen. De ôf
kundiging wurdt be sletten mei te sizzen dat wy de namme fan 
de ferstoarne strak foar Gods antlit yn de foarbea of it tafelgebed 
betinke sille. 
 De namme fan de ferstoarne kin byskreaun wurde yn 
in betin kingsboek dat op in fêst plak yn tsjerke leit, of op in 
betinkings krús dat yn tsjerke ophongen wurdt. Sa’n krús 
bliuwt oant Alder heljen yn tsjerke hingjen en wurdt dêrnei oan 
de neibesteanden meijûn.

Jûnsgebed
De neibesteanden fan de ferstoarne binne yn de dagen 
tusken ferstjerren en útfeart meastentiids in soad byinoar. Op 
alderhanne wizen wurdt utering jûn oan betizing en fertriet 
en der wurdt in protte praat oer wat de ferstoarne foar harren 
betsjut hat en wêr’t se har of syn oanwêzigens misse sille. Krekt 
yn dy dagen kin der ferlet wêze om oer de eigen gefoelens hinne 
te stappen en wurden fan treast en hope oanrikt te krijen, dy’t 
troch de eigen gedachten hinne brekke en dy yn in oar ljocht 
sette. In liturgyske foarm kin dêr help by biede. Al ieuwenlang 
litte muontsen en monialen har troch de ‘tiden fan de dei’ út 
har wurk roppe om harren dwaan en litten te relativearjen en 
hiel har wêzen op de Ivige te rjochtsjen. Sa kinne hja dy’t rouje 
om de dea fan in leafste har yn it fertriet rjochtsje op God ‘dy’t 
trou bliuwt oant yn ivichheid en net farre lit it wurk fan syn 
hannen’. It jûnsgebed sil ek in rêstpunt foar de neibesteanden 
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wêze dy’t drok west hawwe mei it regeljen fan sa folle praktyske 
saken.
 Der wurde foarbylden jûn fan in jûnsgebed yn de dagen tus
ken ferstjerren en útfeart. In moarns of middeisgebed is oan de 
hân fan dy foarbylden en mei help fan diel I fan tsjinstboek – in 
oanset oan te passen. 
 In jûnsgebed kin op ien of mear jûnen in plak krije. It kin 
by ge lyks in goede ôfsluting wêze fan it ûntfangen fan de kondo
leân sjebesite. Famylje en freonen kinne meiinoar in jûnsgebed 
bid de of immen út de gemeente freegje, of de pastor, om har 
dêryn foar te gean.
 As it mooglik is wurdt it jûnsgebed bidden op it plak dêr’t de 
ferstoarne opbiere is. De oanwêzigen sitte of steane yn in rûnte 
om de ferstoarne hinne. Wêr’t dat net kin, komt men op in oar 
plak byinoar, bygelyks by immen thús. Wurdt in jûnsgebed yn 
tsjer ke holden, dan kin de ferstoarne nei de tsjerke oerbrocht 
wurde.

Oarders
Trije foarmen fan in jûnsgebed wurde oanbean. In tige 
ienfâldige foarm om allinnich of yn in lytse rûnte te brûken, in 
wiidweidiger foarm en in folsleine oarder dy’t ek brûkt wurde 
kin foar in jûns gebed yn tsjerke. Foar sa’n jûnsgebed, bygelyks 
op de jûn foar de útfeart, kinne ek oaren as de neibesteanden 
útnoege wurde.

Kearsen 
It jûnsgebed lit it ljocht fan de opstanning fan Kristus falle oer 
dat ferstjerren. Dêrom brânt it ljocht fan kearsen by de fiering. 
Is der in peaskekears of húspeaskekears, dan wurdt dy foar’t it 
jûnsge bed begjint, oanstutsen. Kristus ûntfangt ús ommers mei 
it ljocht fan syn oanwêzichheid. Letter yn de fiering kin oan de 
peaske kears in oare kears oanstutsen wurde as in antwurd op 
it ljocht dêr’t wy mei ferwolkomme wurde. As de ferstoarne yn it 
ferline in doop kears krige, kin dy no ek oanstutsen wurde. 

Psalmgebed
It psalmgebed kin lêzen of songen wurde. Foar in songen psalm 
liene har bygelyks de psalmen út it Lieteboek foar de Tsjerken 
of de ûnberime psalmen dy’t yn tsjinstboek – in oanset, diel I 
oan rikt wurde. 
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Gebeden
De oanjûne folchoarder kin ek omkeard wurde. Dan wurdt mei 
de jûnbea begûn en mei it Gebed fan de Hear ôfsletten. It Us 
Heit kin steande, hân yn hân bidden wurde.

Beslút 
De oanwêzigen bliuwe nei de seinebea noch eefkes yn stilte 
sitten of geane yn stilte útinoar. 

It wekjen by nacht
Wurdt de ferstoarne thús opbiere, dan kin by him of har wekke 
wurde. Foarhinne waard wol wekke út bangens dat de geast fan 
de deade weromkomme soe. As der no wekke wurdt, is dat om 
te wachtsjen op it ljocht fan Gods nije moarn. It ljocht fan in 
brâ nende kears of húspeaskekears by de ferstoarne ferkundiget 
yn it tsjuster fan de nacht de opstiene Hear. 
 Wekjen is ek in wize fan ôfskied nimmen. Wa’t wekket, went 
foarsichtich oan de dea fan in dierber minske. Dat wekjen by 
in deade in soad betsjutte kin, wol net sizze dat dyjingen dy’t 
wekje har dêr hieltyd rekkenskip fan jaan moatte. Wa’t allinne 
wekket, kin in moai boek meinimme en as mear as ien mei
inoar wekje, sille der nei alle gedachten petearen ûntstean oer 
dea en lib ben.
 Alle nachten oan de begraffenis of kremaasje ta kin der 
wekke wurde.Wurdt de ferstoarne de nacht foar de útfeart yn 
tsjerke op biere, dan is in nachtwacht dêr grif op syn plak. Dat 
kin ynlaat wurde mei in jûnbea of in ienfâldich gebed. 

Utfeart

Utfearttsjinst
It falt net ta en jou oan de tsjinst op de dei fan de begraffenis 
in namme dy’t rjocht docht oan it aard fan de tsjinst. De term 
‘routsjinst’ wurdt net folle mear brûkt yn it besef dat net allinnich 
de rou beskiedend is foar dy tsjinst. Prate fan ‘betinkingstsjinst’ 
suggerearret dat it betinken fan de ferstoarne de tsjinst bepaalt. 
It wurd ‘betinking’ kriget yn it ramt fan begraffenis of kremaasje 
sa in beheinde betsjutting. Al is de hiele útfearttsjinst wol in 
foarm fan betinken, dy brede ferkundigjende betsjutting wurdt 
mei ‘be tinkingstsjinst’ lykwols net útdrukt. Mei ‘tsjinst fan 
wurd en ge bed’ wurdt no krekt net neamd dat it betinken fan 
de ferstoarne in wêzentlik aspekt fan dy tsjinst is. It begryp 
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‘útfearttsjinst’ wurdt troch guon as te saaklik ûnderfûn, mar wit 
wol sûnder beheinin gen it eigene fan dy tsjinst oan te tsjutten. 
Foarearst liket der gjin oar wurd te wêzen dat de optyk fan 
dizze tsjinst better werjout: ‘Utfearttsjinst, by de begraffenis/
kremaasje fan…’.

Kloklieden
It lieden fan de tsjerkeklokken hat fan âlds twa funksjes. Hja 
roppe op ta de iepenbiere earetsjinst en meitsje yndachtich 
dat der wat bysûnders is. Beide funksjes spylje by de útfeart 
in rol. Foar it begjin fan de tsjinst kundiget it kloklieden de 
útfearttsjinst oan, as de stoet fuortgiet lit it kloklieden witte dat 
immen dy’t diel fan de pleatslike mienskip útmakke, nei har of 
syn grêf brocht wurdt. 

Yn it ljocht fan de opstanning
Meastentiids sil it lichem fan de ferstoarne yn de tsjerke wêze. 
It wurdt dan sa ticht by it doopfont en de peaskekears set dat 
de fer stoarne yn de rûnte fan de gemeente opnommen wurdt, 
dus mei it hollenein fan de kiste nei de gemeente ta. It lichem 
fan de fer stoarne is dus altyd rjochte op it plak dêr’t it Wurd 
ferkundige wurdt: de nachtmielstafel of de kânsel. 

Mei it plak fan de ferstoarne yn de tsjerke, by peaskekears en 
doopfont, wurdt it aard fan de tsjinst sichtber makke. Wy binne 
yn it hûs fan de Libbene, dêr’t de gemeente op de dei fan de 
Hear gearkomt om de opstanning fan Kristus te fieren. It ljocht 
fan Peaske strielet oer ús, ek yn dagen fan rou. Dat sil yn de út
fearttsjinst mei wurden sein wurde, mar noch mear as wurden 
sizze de symbolyk fan ljocht en doopwetter dat de gemeente 
har ferstoarne leden útliedt yn it ljocht fan Peaske. Yn wêzen is 
de út fearttsjinst dêrmei de doopbetinking: ‘Wy binne dus troch 
de doop yn syn dea mei Him begroeven, dat lykas Kristus út ’e 
dea den opwekke is troch de hearlike macht fan de Heit, sa ek 
wy in nij libben lizze soene.’ (Romeinen 6:4). Mei it oanstekken 
fan ljocht oan it begjin fan de tsjinst en it sprinkeljen fan 
doopwetter oan ’e ein wurdt de hiele útfeart yn it perspektyf fan 
de opstan ning set.
 De krêft fan dy symbolyk pleitet derfoar om de útfearttsjinst 
yn it tsjerkegebou te hâlden. Dat is it plak dêr’t alle wiken de 
gemeente gearkomt om Peaske te fieren, dêr wurdt it fertrouwen 
sterke yn de God dy’t ús nea ferlit. Dêr wurdt de symbolyk 
fan peaskekears, doopfont en tafel droegen troch in fierende 
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ge meente. Faak sil it ek it plak wêze dêr’t de ferstoarne diel 
útmak ke hat fan de gemeente dy’t hjir gearkomt. Ut de rûnte 
fan dy gemeente wurdt hja of hy no útlaat.
 It doopfont is wetter yn dien, de peaskekears brânt. Neist de 
fer stoarne en op de tafel kinne kearsen stean. Dy kinne al brâne 
of wurde oan it begjin fan de tsjinst oanstutsen. De liturgyske 
kleur is wyt, de kleur fan de opstanning. Pears is in twadde 
mooglik heid, as der reden is om gefoelens fan djippe rou te 
uterjen. Blommen wurde sà op en om de kiste mei de ferstoarne 
lein dat se de foargonger en oaren dy’t yn dizze tsjinst in rol 
spylje net yn ’e wei lizze.
 De foarstelde útfearttsjinsten geane derfan út dat it lichem 
fan de ferstoarne yn tsjerke is. Der binne situaasjes te betinken 
dêr’t dat net yn mooglik is, bygelyks as it lichem mist wurdt of 
wan near’t de útfearttsjinst nèi de begraffenis holden wurdt. De 
rubryk ‘útlieding’ ferfalt dan.

Yntree
Oan it begjin fan de útfearttsjinst wurdt it lichem fan de fer
stoarne troch de famylje en freonen de tsjerke yn droegen, foar
gien troch de foargonger en de tsjinstdwaande amtsdrager en 
folge troch de alderneiste famylje. 
 Troch in amtsdrager of troch de famylje wurde de kearsen 
oan stutsen mei it ljocht fan de peaskekears, sawol de kearsen op 
’e tafel as de eventuele kearsen dy’t by de ferstoarne steane.
De groet fan de foargonger wurdt folge troch in by de oanwêzi gen 
en de situaasje passende persoanlike begroeting. Oanslutend 
folgje bemoediging en gebed fan neierkommen. Nei it yntreeliet 
geane alle oanwêzigen wer sitten.
 Hjir, oan it begjin fan de útfearttsjinst past ek de persoanlike 
betinking fan de ferstoarne. Har of syn libben en wurk, sterke 
kanten en swakheden, it sykjen nei de sin en de bedoeling fan 
it libben, it plak yn de lytsere rûnte fan dierberen en yn de 
gruttere wrâld fan wurk en mienskip binne net los te tinken fan 
de leauwige dy’t wy hjir foar Gods antlit betinke. In minske kin 
net ferdield wurde yn in profaan minske dêr’t bûten de tsjinst 
oer praat wurde mei en in leauwich minske dy’t wy yn de tsjinst 
betinke. As hjir oan it begjin fan de tsjinst in persoanlik byld 
tekene wurdt fan de fer stoarne, sil dat byld de eftergrûn foarmje 
fan de fierdere útfeart. 
 De persoanlike betinking fan de ferstoarne hjir in plak 
jaan, sil yn floed hawwe op de ynhâld fan de betinking. It sil 
derom freegje it minskewêzen fan dizze ferstoarne sintraal 
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te stellen. Hoe hat hja of hy minske west foar Gods antlit en 
foar de minsken dy’t om har of him hinne stiene? Wat hat har 
beweegd, hoe hat er foar oa ren de neiste west? Wat wie hja 
foar minske, wêr stie er foar? In detaillearre libbensrin is hjir 
net op syn plak en likemin in op somming fan de aktiviteiten 
dy’t de ferstoarne foar bedriuw of fer iening dien hat. It is net 
goed om de ferstoarne ta te sprekken. De betinking  fan de 
ferstoarne is rjochte oan de neibesteanden, freo nen en kunde, 
de hjir gearkommen gemeente. Hja binne hjir by inoar om’t in 
neiste út har rûnte weifallen is. It sil muoite kostje en tiid om dy 
pynlike werklikheid te oanfurdigjen. De ferstoarne tasprekke 
liket dy werklikheid te ûntkennen. It is pastoraal om net ta har 
of him, mar oer har/him te sprekken, krekt no’t de nei bestean
den harren deade út hannen jaan moatte. 
 It moat fan tefoaren bekend wêze wa’t it wurd fiere moat 
en hoefolle tiid foar de persoanlike betinking beskikber is. De 
pastor kin mei de famylje as dat moat in kar meitsje en mei de 
sprekkers oerlizze.
 In tankwurd út namme fan de neibesteanden kin hjir ek 
útsprut sen wurde. Der is gjin reden om dat ta it lêst te bewarjen. 
Hjir kin yn alle rêst en foar elkenien fersteanber sprutsen 
wurde: op it begraafplak kinne de wurden ferwaaie of oerstimd 
wurde troch oare lûden.
 De persoanlike betinking fan famylje en freonen kin ôfwiksele 
wurde mei strofen fan in liet of ferbûn wurde mei it Kyrie. Om
mers, yn it Kyrie wurdt Kristus huldige as dyjinge dy’t him ûnt
fermet oer de skepping dy’t yn ’e fleagen leit. It ljocht fan Peaske 
heft de need fan de wrâld net op, mar fersterket yn ús de wissi
gens dat wy net om ’e nocht om Gods ûntferming roppe. Yn in 
út fearttsjinst sil de wrâld ek net bûtensletten wurde, mar it 
fertriet om dizze minske dy’t stoarn is, sil wol yn al ús Kyrie
roppen meiklinke. De wurden as oantinken oan dizze minske 
binne ek in rop om ûntferming, foar allegearre dy’t ûntheistere 
binne troch har of syn ferstjerren. Nei elk persoanlik wurd kin 
der in kears oanstutsen of in kyrie eleison songen wurde. Oft 
der in Gloria op it Kyrie folget, sil fan de situaasje ôfhingje. 
Yn de klassike re kwiëmmis ûntbrekt it Gloria. Wannear’t de 
útfearttsjinst droegen wurdt troch it ljocht fan Peaske is in 
Gloria goed tinkber. Neist in soad fertriet is der meastal dochs 
ek reden ta tankberens om it lib ben dat dizze minske út Gods 
hân ûntfongen hat. De strofen fan in liet kinne sa ek brûkt 
wurde. 
 Binne der gjin sprekkers en wol of kin de famylje ek gjin 
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per soanlike betinking útsprekke, dan bringt de foargonger 
ûnder wur den wat yn it petear mei de neibesteande nei foaren 
kommen is. De persoanlike betinking wurdt eventueel besletten 
mei in gebed en in liet of muzyk dêr’t fan bekend is dat it de 
ferstoarne nei oan it hert lei. 

De Skrift
De útfearttsjinst is in ‘gelegenheidstsjinst’. De reden wêrom’t de 
gemeente gearkomt bepaalt sterk de ynhâld fan de tsjinst. De 
betinking fan dizze ferstoarne, it fertriet fan de neibesteanden, it 
oerfallen wêze troch de dea, of krekt de ferromming om’t de dea 
in ein makke hat oan lijen en ûnwissens, binne de wichtichste 
tema’s fan de útfearttsjinst. De skriftlêzing sil meastal ek troch 
de situaasje bepaald wêze. De kar sil tsjûgje fan it leauwe of de 
hope fan de ferstoarne of treast jaan en perspektyf biede oan 
de neibesteanden. De lêzing of lêzingen binne dan ek faak troch 
de ferstoarne of troch de famylje oanrikt. Oars sil de foargonger 
lê zingen kieze dy’t by de gelegenheid passe. 
 Yn de preek is de pastor de tolk fan de neibesteanden, 
mar ek ferkundiger fan it Evangeelje. Hy/hja sil net allinnich 
de gefoe lens fan de neibesteanden uterje en wurden fan 
treast en bemoe diging útsprekke, mar ek de belofte fan it 
Evangeelje ferkundigje. Ek yn de útfearttsjinst is de predikant 
hoeder èn learaar. It kin de foargonger helpe om syn/har 
dûbelrol hantearber te hâlden en meitsje dúdlik ûnderskied 
tusken de persoanlike betinking oan it begjin fan de tsjinst 
en de ferkundiging op dit plak. Yn de per soanlike betinking, 
foarsafier’t de foargonger dêr in eigen rol yn spilet, en yn de 
foarbea kin it swiertepunt by de pastorale rol lizze, yn de 
preek kin dat nei de rol fan de ferkundiger ferskowe. By de 
persoanlike betinking kin út de persoan fan de ferstoarne wei 
nei de treast fan it Evangeelje ferwiisd wurde, yn de preek 
kinne út de ferkundiging fan de Skriften wei de neibesteanden 
fan dizze ferstoarne minske treastge wurde. 

Tanksizzing en foarbea
It persoanlik karakter fan de útfearttsjinst sil ek yn de foarbea 
te hearren wêze. De persoan fan de ferstoarne, syn of har libben 
en wurk, de relaasjes dy’t foar him of har fan belang wiene, 
sille de ynhâld fan de foarbea mei bepale. De foarbea kin de 
folgjende eleminten hawwe:
 tank foar it libben fan de ferstoarne, mei syn goede en minne 

dagen, syn freugde en fertriet, de rol dy’t se/er ferfolje mocht 
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foar dy’t neist har/him stiene en foar de mienskip;
 gebed foar har dy’t rouje, har skrik en har fertriet, har ferrom

ming faaks of har lilkens;
 foarbea foar allegearre dy’t libje yn it skaad fan de dea;
 gebed om libje te meien yn it ljocht fan de opstanning en sa 

treastge it bestean te oanfurdigjen.

Ynsammeljen fan de jeften
It is net gebrûklik om yn in útfearttsjinst te kollektearjen. Soms 
wurdt keazen om it wol te dwaan, om by it eigen fertriet de 
soarch foar de neiste net te ferjitten. Wannear’t it Miel fan de 
Hear fierd wurdt, wurde foarôfgeand oan of ûnder it reemeitsjen 
fan de tafel wol de jeften fan de gemeente ynsammele. 

Miel fan de Hear
Yn it ljocht fan de opstanning fan Kristus fiert de gemeente it 
Miel fan de Hear. By it brekken fan it brea is de Libbene yn har 
fermidden (Lukas 24:35). It Miel fan de Hear wurdt fierd yn fer
bûnens mei wa’t ús foargien binne. De doopbetinking dat wy 
mei Kristus stoarn en opstien binne, wurdt dêrtroch fersterke. 
It tafelgebed sil folge wurde troch it Gebed fan de Hear. Dat kin 
betsjutte dat by in útfeart it Us Heit twaris bidden wurdt, by it 
Miel fan de Hear en by it grêf.

Utlieding 
De útlieding oan ’e ein fan de útfearttsjinst is in oergongsmomint. 
It symbolisearret it loslitten fan de ferstoarne troch wa’t mei har 
of him ferbûn wiene. De kristlike gemeente sil der lykwols de 
klam op lizze dat sok loslitten in oerdragen is. ‘Wy jouwe har út 
hannen en lizze har yn ’e hannen fan de libbene God.’ It ôfskied 
hat de foarm fan in commendatio, it oanrikkemandearjen fan de 
ferstoarne yn de betinking fan de ivige God. Ek as dat de foarm 
kriget fan in gebed, stiet it fier fan it ‘bidden foar de deaden’ ôf 
dêr’t de reformaasje him sa tsjin ferset hat. Dat gebed is gjin 
‘help of bystân’ oan de deade, mar oan de libbenen, dy’t har 
fertrouwen útsprekke dat ek dizze ferstoarne burgen wêze mei 
yn de ûntfer ming fan de Ivige.
 Krekt hjir past in oantinken oan de doop. Yn de doop leit ús 
be trouwen dat de dea net de ein is. It oantinken oan de doop kin 
sichtber wurde troch de kiste mei de ferstoarne mei doopwetter 
te besprinkeljen. De foargonger sprinkelet, mei de hân of mei in 
palmtûkje, yn de foarm fan in krús wetter út it doopfont, ûnder 
it útsprekken fan de wurden dy’t dêrfoar oanrikt binne. 
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 Op dy wize it stjerren fan in minske yn it ljocht fan Kristus’ 
op stanning betinke, ûnderstelt dat de ferstoarne doopt wie.

De útlieding wurdt troch de foargonger útsprutsen as dy oan it 
fuottenein fan de kiste mei de ferstoarne stiet. De neiststeanden 
kin frege wurde om mei de foargonger in rûnte om de kiste 
hinne te meitsjen. Elkenien giet stean. 

Foarriedige ôfsluting
De seine oer de gemeente sil earst op it begraafplak of yn de 
aula fan it krematoarium jûn wurde. De útfearttsjinst wurdt 
fuortset, ek al wurdt it tsjerkegebou no ferlitten. It begraafplak 
of it krematoa rium is, as de gemeente dêr byinoar komt, ek 
hûs fan de Hear. It kin lykwols wêze dat de ôfstân tusken 
tsjerke en begraafplak of krematoarium grut is. Foar harren 
dy’t strak it lêste part fan de út fearttsjinst net meimeitsje sille, 
kin dan in wurdomtegean sprutsen wurde, in foarriedige 
ôfsluting. 
 De ferstoarne wurdt útdroegen ûnder it sjongen fan in liet. 
Dat kin it ‘In Paradisum’ út de rekwiëmmis wêze. Sjoch foar 
Fryske oersettingen dêrfan de Lietesuggestjes, side 987 ff. Foar 
it útdra gen fan in bern is dêr in bewurking fan yn dit tsjinstboek 
opnom men (Kartekst 67, mei meldij op side 998). Of der wurdt 
in peaske liet songen.
 By it útdragen is de folchoarder deselde as by it yndragen. 
Foar gonger en amtsdrager(s) earst, dêrnei de kiste mei de fer
stoarne, folge troch de famylje. As der blommen binne, kinne 
dy troch famylje en freonen droegen wurde. In meidieling 
dêroer kin yn de oarder fan tsjinst opnommen wêze of foar de 
útlieding dien wêze. Nei útlieding en foarriedige ôfsluting of nei 
it útdragen passe gjin meidielingen.

Om it grêf of yn it krematoarium
Is der in printe oarder fan tsjinst, dan wurdt dit part fan de út
fearttsjinst ek opnommen. 
 Wylst de kiste mei de ferstoarne yn it grêf dellitten 
wurdt, wurdt in koarte tekst útsprutsen dêr’t it leauwe yn de 
opstanning fan de deaden yn ûnder wurden brocht is. It yn it 
grêf dellitten fan de kiste mei de ferstoarne, hielendal of foar 
in part, is wê zentlik. Dyjingen dy’t hjir byinoar kommen binne 
om har deade te begraven, meitsje no de taak ôf dy’t hja op har 
nommen hawwe. It skeppen fan wat grûn op de kiste troch de 
foargonger, de neiststeanden en eventueel alle oare oanwêzigen 
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makket dat noch mear dúdlik. De Apostoalyske Belidenis fan it 
leauwe kin útsprutsen of songen wurde. Meiinoar wurdt it Us 
Heit bidden. Soms kin om it grêf hinne in liet songen wurde. De 
foargonger beslút de útfearttsjinst no mei de seine. Meidielingen 
oer de gong fan saken dêrnei binne yn tsjerke dien of der wurdt 
folstien mei stilswijende oanwizingen. De seine is it lêste wurd 
dat hjir klinkt.
 Famylje en/of freonen kinne derfoar kieze om as lêsten efter 
te bliuwen of as earsten by it grêf wei te gean. De foargonger 
kin by it grêf stean bliuwe wylst dyjingen dy’t by de begraffenis 
oanwêzich wiene noch eefkes by it grêf stilsteane, foar’t hja it 
be graafplak ferlitte. Wêr’t de neibesteanden besletten hawwe 
om de kiste dochs net yn it grêf sakje te litten, kin de foargonger 
by it grêf bliuwe oant de meiwurkers fan it begraafplak mei it 
begraven klear binne.
 Wannear’t yn it krematoarium de kiste mei de ferstoarne yn 
de flier of de efterwand yn de rjochting fan de ovenromte wei 
wurdt, wurdt op inselde wize hannele. In oare mooglikheid is 
dat de kiste mei de deade út de aula útdroegen wurdt en nei de 
oven romte brocht wurdt. 
 Foar in lytse groep bestiet de mooglikheid om mei te gean nei 
de ovenromte. Dêr moat wol fan tefoaren mei it krematoarium 
oer praat wêze. 

Nei de útfeart

Daliks nei de begraffenis of kremaasje
Al is it hast net te leauwen, it libben giet nei de begraffenis of 
kremaasje fan in dierbere fierder. Alles sil oars wêze en tagelyk 
sil it libben trochrinne. Dat is nei de begraffenis of kremaasje te 
priuwen oan de feroaring yn stimming dy’t meastentiids waar 
te nimmen is. Geandewei wurde de petearen libbener en wurdt 
it gearwêzen as famylje en freonen fan de ferstoarne ek as in 
noflik wer byinoar wêzen belibbe. By de Joaden bestiet it gebrûk 
om nei de begraffenis de hannen te waskjen en sa in oergong 
nei it deistich libben te markearjen. It ‘leedmiel’ dat yn it ferline 
altyd op de begraffenis folge, wie ek sa’n oergongsmomint. No 
binne der ek noch gauris broadsjes by de kofje. Dat hoecht net 
allinnich in praktyske reden te hawwen, mar kin ek helpe de 
earste stap te setten om de tried fan it gewoane libben wer op 
te pakken. Oan it mienskiplik miel komme de petearen fansels 
op de deistige saken. In gebed by de iepening fan dat miel is by 



901Taljochting

de oarders opnommen. Op de side 517524 binne oare gebeden 
foar by it miel te finen. 

Persoanlike betinking 
Foar wa’t in dierber minske oan de dea ferliest, binne der in 
soad mominten dêr’t it tinken oan har of him libben holden 
wurdt. Lang net altyd binne dat sels keazen mominten en faak 
oerfalt it de neibesteanden. Guon dagen, foarfallen of plakken 
roppe samar ynienen it oantinken oan de ferstoarne op. Faak is 
der dan gjin gelegenheid om dêr op dat stuit en op dat plak in 
sinfolle betsjut ting oan te jaan. Dêrom kin it goed wêze en kies 
sels fêste mo minten om bewust de namme fan de ferstoarne te 
betinken. Dat kin in persoanlik momint fan betinken wêze of 
der kin in lytse famylje of freonerûnte foarme wurde. Soms sil 
in amtsdrager of de pastor frege wurde om de roujenden yn sa’n 
momint fan betin ken by te stean. 
 Sân dagen rouwe Joazef om syn heit Jakob (Genesis 50:10). 
Dat is in ôfrûne perioade. Sân is it getal dat nei it godlike 
ferwiist, de follens fan de skepping. By de Joaden duorret in 
feest sân da gen, mar ek in perioade fan rou. Neffens Ambrosius 
en Augusti nus stiet de sânde dei foar de ivige rêstdei dy’t de 
ferstoarne yn gien is. Op de sânde dei wurdt in earste perioade 
fan skrik, beti zing, en fertriet ôfsletten. De tried fan it gewoane 
libben sil foar sichtich wer opnommen wurde moatte. By de 
Joaden begjint it tellen fan de sân dagen fan de dei fan de 
begraffenis ôf, dat is fan de dei ôf dat de ferstoarne net mear 
sichtber oanwêzich is. Dan earst kin begûn wurde mei roujen 
en, sûnder it fertriet te bedek ken, treasten. Oant de begraffenis 
is dat net passend: ‘Besykje de treurjende net te treastgjen, 
salang’t syn deade foàr him leit’ (Misjna Aboth 4:18). Op de 
sânde dei nei de begraffenis kin tiid nommen wurde foar in 
persoanlik momint fan betinken. De liturgyske foarm is dy fan 
in ienfâldige gebedsgearkomste. 
 Yn de tradysje fan de Joaden en de tsjerke is de tritichste dei 
ek in dei fan betinken. It is de ôfsluting fan in perioade fan rou. 
It folk Israel rouwe tritich dagen om Mozes (Deuteronomium 
34:8). De tritichste dei wurdt ek teld fan de begraffenis of kre
maasje ôf. 
 In jier nei it ferstjerren is ek in belangryk betinkingsmomint. 
De neibesteanden hawwe no alle dagen fan in jier, alle hichte 
en djiptepunten foar it earst sûnder de ferstoarne meimakke. 
Dêr wurdt in perioade fan rou mei ôfrûne. In nije faze yn de rou 
giet yn. By de Joaden is nei in jier de rouperioade foar de neiste 
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famylje dien. Der wurdt wer folslein dielnommen oan de aktivi
teiten fan de mienskip.

Betinken fan de ferstoarnen yn de tsjerke
It betinken fan de ferstoarne gemeenteleden, ienris yn it jier, 
sil in belidend karakter hawwe. Wannear’t wy harren nammen 
neame, sil dat wêze yn it ljocht fan Kristus’ opstanning en de 
hope op de fer rizenis. Mei him stoarn en opstien binne wy 
ferbûn mei allegearre dy’t yn Kristus ferstoarn binne. Wy witte 
ús tsjerke op de ierde en yn de himel en fiere de ferwachting fan 
de nije himel en de nije ierde. De tsjerke hat sûnt de njoggende 
ieu de betinking fan har fer stoarne gemeenteleden fierd yn 
ferbûnens ‘mei alle hilligen’. As datum waard dêr 1 novimber 
foar keazen. Letter waarden op de dei dêrnei, Aldersielen, alle 
ferstoarne gemeenteleden betocht en waard bidden foar har 
ferlossing út it fagefjoer. De Lutherske tsjerke yn Dútslân fiert 
sûnt 1816 op de lêste snein foar Advint ‘Ivichheidssnein’ of 
‘Deadesnein’. De ‘Liturgische Kring’ yn Ne derlân joech yn 1928 
in oarder foar it betinken fan de ferstoarnen út. Foar in beskate 
datum waard net keazen. Suggerearre waarden 1 novimber, 
de earste snein yn novimber of de lêste snein fan it tsjerklik 
jier. Benammen yn de lêste desennia hat it betinken fan de 
ferstoarnen yn in soad tsjerken in plak krige, meastentiids op 
ien fan de hjirfoar neamde dagen. 
 De betinking fan de ferstoarnen kin barre op de snein it 
tichtst by Alderheljen (1 novimber). Wat yn de katolike tradysje 
op twa dagen fierd wurdt, Alderheljen en Aldersielen, is ek foar 
ús it iene perspektyf dêr’t wy ús ferstoarne susters en bruorren 
yn betinke. Yn mienskip mei alle hilligen binne wy ien tsjerke 
yn ’e himel en op ierde. By alle fertriet dat dy betinking wer 
opropt, is dat in perspektyf fol ferwachting. Wy rjochtsje de blik 
nei foaren en roppe it byld op fan de mannichte dy’t nimmen 
telle kin (Iepen bieringen 7:9). Dyjingen dy’t wy net mear yn ús 
fermidden hawwe, binne de hilligen, ús foargien. Dat is ek in 
goede oeku menyske kar. Wy witte ús ferbûn mei ús katolike 
susters en bruorren dy’t yn dy dagen likegoed har ferstoarnen 
betinke. 

By it betinken fan de ferstoarnen wurde liturgy en pastoraat 
nau meiinoar ferbûn. Troch praten en hanneljen, muzyk en 
symboa len ûnderfine de neibesteanden in mienskip dy’t syn 
deaden net ferjit en him bewust is fan it fertriet en de leechte 
dy’t troch de dea feroarsake wurde. De famylje hat (op it 
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korrespondinsjeadres dat yn de roubrief stie) in útnoeging foar 
dizze tsjinst krige. Dêr’t dat kin, is de útnoeging oanlieding foar 
in pastorale besite. 
 Yn de fiering wurdt tusken de ferkundiging en foarbea in 
tal eleminten ynfoege. De betinking konsintrearret him yn it 
neamen fan de nammen fan harren dy’t yn it ôfrûne jier stoarn 
binne. Alle kearen nei’t in namme neamd is, wurdt in kears of 
betin kingsljocht oan de peaskekears oanstutsen of wurdt mei 
in lytse kears it ljocht oerbrocht. Dat kin troch in amtsdrager 
dien wurde of troch ien fan de neibesteanden. As lêste wurdt 
in kears of be tinkingsljocht oanstutsen foar allegearre dy’t net 
neamd binne. De neibesteanden kinne nei de tsjinst in kears of 
betinkingsljocht mei nei hûs nimme.

Setten of bysetten fan in urn
Wannear’t in urn yn in urnemuorre set wurdt, of byset yn in 
besteand grêf, is dat nei de kremaasje in belangryk barren. Der 
is no in plak om de namme fan de ferstoarne te betinken. In 
ienfâl dich ritueel wurdt oanrikt om by dat momint stil te stean. 
It wurdt op it begraafplak, by de urnemuorre of by it grêf dien. 
De tiid is yn oerlis mei de behearder fan it begraafplak fêststeld. 
De nei besteanden kinne dat ritueel sels útfiere of in amtsdrager 
of de pastor freegje om it mei harren te dwaan.

Ferstruien fan de jiske 
Datselde jildt fan it ritueel by it ferstruien fan de jiske. Lykas by 
de begraffenis mei it lizzen yn it grêf it begraven ôfrûne wurdt, 
wurdt mei it ferstruien fan de jiske de kremaasje ôfsletten. 
Oerlis mei de útfeartûndernimmer is dêrby needsaaklik. 

Setten fan in grêfstien of byskriuwen fan in namme
Wat úteinlik oerbliuwt fan in minske is syn of har namme en wy 
fertrouwe dat dy namme by God burgen is. In grêfstien mei dêr 
de namme fan de ferstoarne yn beitele, dat dy net yn waar en 
wyn fergiet, byldet dat fertrouwen út. Wannear’t in stien set is 
of op in besteande stien in namme byset is, kin dat in momint 
wêze om stil te stean by de namme fan de ferstoarne en ús 
fertrouwen yn God dy’t gjin namme ferjit.
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Jûnsgebed – (alle dagen)
yn lytse rûnte om de ferstoarne hinne

Oarder I – ienfâldige foarm

OANSTEKKEN FAN DE KEARS

Hear, wês by ús,
en lit jo ljocht skine yn ús nacht.

STILTE

[JUNBEA]

Hear, bliuw by ús,
want it is jûn wurden en de nacht stiet te kommen.
Bliuw by ús en by jo hiele tsjerke
oan ’e jûn fan ’e dei,
oan ’e jûn fan it libben,
oan ’e jûn fan ’e wrâld.
Bliuw by ús
mei jo genede en goedens,
mei jo treast en seine, 
mei jo Wurd en Sakramint.
Bliuw by ús 
as oer ús komt
de nacht fan besiking en eangst,
de nacht fan twivel en oanstriid,
de nacht fan ’e hurde en bittere dea.
Bliuw by ús 
yn libben en yn stjerren
yn tiid en ivichheid.
Amen.

Karteksten 8-9

GEBED FAN DE HEAR
 kin hân yn hân bidden wurde.

[SEINEBEA] 

Mei de Ivige ús seinigje en behoedzje,
dizze nacht en de dagen dy’t komme.
Amen.
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Jûnsgebed – (alle dagen)
yn lytse rûnte om de ferstoarne hinne

Oarder II – mear útwreide foarm

YNLIEDING

Wy binne hjir byinoar kommen om N hinne,
tankber foar har/syn libben,
drôvich om har/syn stjerren.

[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]

OANSTEKKEN FAN DE KEARS

Hear, wês by ús.
en lit jo ljocht skine yn ús nacht.

STILTE

PSALMGEBED OF SKRIFTLEZING
bygelyks Psalm 88; Psalm 103; Psalm 116; Jesaja 25; Jesaja 
40; Johannes 1:1-5; Johannes 14:1-7; 1 Korintiërs 15:1-11; 
20-28; 50-58; 2 Korintiërs 4:16-5:10; 1 Tessalonikers 4:13-18; 
Iepenbiering 21:1-8

STILTE

GEBEDEN
nei behoefte fan it momint, eventueel stilte

Karteksten 29

JUNBEA

Hear, bliuw by ús,
want it is jûn wurden en de nacht stiet te kommen.
Bliuw by ús en by jo hiele tsjerke
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oan ’e jûn fan ’e dei,
oan ’e jûn fan it libben,
oan ’e jûn fan ’e wrâld.
Bliuw by ús
mei jo genede en goedens,
mei jo treast en seine, 
mei jo Wurd en Sakramint.
Bliuw by ús 
as oer ús komt
de nacht fan besiking en eangst,
de nacht fan twivel en oanstriid,
de nacht fan ’e hurde en bittere dea.
Bliuw by ús 
yn libben en yn stjerren
yn tiid en ivichheid.
Amen.

GEBED FAN DE HEAR
 kin hân yn hân bidden wurde.

[SEINEBEA] 

Mei de Ivige ús seinigje en behoedzje,
dizze nacht en de dagen dy’t komme.
Amen.
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Jûnsgebed om de ferstoarne hinne
de jûns foar de útfeart
Oarder III – thús of yn tsjerke

YNLIEDING

Frede mei mei dit hûs en mei ús allegearre wêze.
Amen.

of

Heech te priizgjen is God,
de Heit fan ús Hear Jezus Kristus,
de Heit fol fan barmhertichheid
en de God dy’t ús altiten fertreastget
Amen.  2 Kor 1:3

Wy binne hjir byinoar kommen om ús N hinne,
tankber foar syn/har libben,
drôf om syn/har ferstjerren.

Us help is yn de Namme fan de heare,
dy’t himel en ierde makke hat.  Ps 124:8

OANSTEKKEN FAN DE KEARS
As it jûnsgebed yn tsjerke holden wurdt, wurdt de kears oan de 
peaskekears oan stutsen.

Hear, wês by ús,
en lit jo ljocht skine yn ús nacht.

[LIET]
Lietesuggestjes siden 987-998

PSALMGEBED
bygelyks Psalm 88, Psalm 103, Psalm 116

STILTE

LEZING út de hillige Skrift
bygelyks Jesaja 25; Jesaja 40; Johannes 1:1-5; Johannes 14:1-
7; 1 Korintiërs 15:1-11; 20-28; 50-58; 2 Korintiërs 4:16-5:10; 1 
Tessalonikers 4: 13-18; Iepen biering 21:1-8
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STILTE

Yn jo hannen, heare, betrou ik myn libben.
Yn jo hannen, heare, betrou ik myn libben.
Want Jo, heare God, hawwe ús frijkocht,
jo wierheid, hat ús frijkocht.
Yn jo hannen, heare, betrou ik myn libben. 
Eare oan de Heit troch de Soan yn de ienheid mei de 
Geast.
Yn jo hannen, heare, betrou ik myn libben. Ps 31:6

GEBEDEN

GEBED FAN DE HEAR

FOARBEA
Goede God,
ús holle en ús hert
binne fol fan fertriet en fragen, 
no’t ús N stoarn is.
Wy dogge in berop op jo trou
dy’t nea beswykt.

Hjir kinne gebedsyntinsjes folgje nei behoefte fan it momint – 
eventueel stilte, hiel tyd ôfsletten mei

Sa bidde wy meiinoar:
Hear, ûntfermje Jo

of (eventueel songen)

Kyrie eleison.
Karteksten 29

JUNBEA

Yn jo hannen, o Hear,
betrouwe wy ússels ta en 
allegearre dy’t ús leaf binne.
En wy smeekje Jo,
bergje ús yn it skaad fan jo wjukken.
Hâld alle kwea fier by ús wei,
hjit jo ingels
dat se ús op ’e hannen drage.
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Hâld de wacht oer ús
yn libben en stjerren, dat wy,
as wy wekker binne, of as wy sliepe,
mei Jo libje meie.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Karteksten 8-9

SEINEBEA

Mei de heare ús seinigje en behoedzje,
dizze nacht en de dagen dy’t komme.
Amen.

of

Ivige, seinigje ús,
beskyn ús mei it ljocht fan jo antlit
Ivige, kear jo antlit nei ús ta,
jou ús frede. Amen
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Utfeart
Oarder I – Gebedstsjinst

YN TSJERKE OF AULA

Elkenien stiet as de ferstoarne yn droegen wurdt.
Der kinne kearsen oanstutsen wurde.

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
De foargonger seit dizze (of oare by de sitewaasje passende 
wurden)

De dea fan ús N hat ús hjir byinoar brocht.
Wy wolle har/syn namme betinke foar it antlit fan God
en bidde om treast en krêft.

PSALM OF GESANG
Lietesuggestjes siden 987-998

Elkenien sit

GEBED

Lit ús bidde
… gebedsstilte …
Hear God,
Jo gunne ús it ljocht yn ’e eagen,
Jo woene dat wy berne waarden.
Net foar it tsjuster hawwe Jo ús makke,
mar om te libjen nei Jo ta.
Mar wês dan ek barmhertich
en nim ús by de hân;
kear ús te’n goede, ta it libben,
hjoed en yn ivichheid.
Amen.
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BETINKING
Der is hjir de mooglikheid om neibesteanden – bygelyks út de 
rûnten fan de famylje, de freonen of it wurk fan de ferstoarne 
– it wurd te jaan. Harren betinking fan de ferstoarne kin 
ôfwiksele wurde mei it oanstekken fan in kears, it sjon gen 
fan in liet of mei ynstrumintale muzyk. As der gjinien sprekt, 
kin de foargonger sels in wurd fan betinking sprekke.

Wy wolle N betinke, wa’t se/er wie, hoe’t se/er libbe –
dêrfoar jou ik N [en N] no it wurd.
Har sprekken wikselje wy ôf mei it sjongen fan …

SKRIFTLEZING
nei eigen foarkar; by útfeart fan in bern: 2 Keningen 4:8-37; 
Jesaja 25:6-12; 40:1-11,25-31; 43:1-3(8); 49:15-16; Jeremia 
1:4-8; 31:15-17; Mattéus 11:25-30; Markus 5:21-43; 10:13-16; 
Johannes 6:35,37-40; 10:27-40; Romeinen 6:11; 8:18,35-39; 
Efeziërs 3:14-19; Iepenbiering 21:1-7

[PSALM of GESANG]
Lietesuggestjes siden 987-998

MEDITAASJE

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 987-998

TANKSIZZING EN FOARBEA
Karteksten 50-53

stil gebed, eventueel ôfsletten 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.

Karteksten 54-58

UTLIEDING
Elkenien stiet, de foargonger stiet by de fuottenein

Almachtige en barmhertige God,
út Jo, troch Jo en ta Jo binne alle dingen,
en al ús wegen binne Jo bekend.
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Stean ús by, bidde wy Jo,
op de wei dy’t wy no geane.
Begelied ús mei jo treast
no’t wy dit minskebern útdrage.

Jou ús betrouwen yn jo goedens,
dat wy har/him burgen witte
yn jo genede
en hâld ús fêst
om ’e wille fan jo leave Soan,
dy’t krusige is en opstien
ta ús ivich heil.
Amen.

of (de foargonger tekenet de ferstoarne mei doopwetter)

Ta in teken fan ús hope
dat God oan dizze minske
in nij en ûnstjerlik lichem jaan sil,
en om te tsjûgjen
fan ús leauwen yn de ferrizenis,
seinigje + ik dit deade lichem
yn de namme fan de Heit en de Soan
en de hillige Geast.

Karteksten 62-67

Lit ús no hjirwei gean
om ús ferstoarne suster/broer
fuort te dragen (nei har/syn grêf).
Wy jouwe N út hannen
en lizze har/him
yn hannen fan de libbene God.
Dat ús gebeden har/him begeliede meie.

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 987-998

Under dit liet wurdt de ferstoarne útdroegen.
De klok liedt.

OP IT BEGRAAFPLAK OF YN IT KREMATOARIUM

[BELIDENIS FAN IT LEAUWE]
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No’t it libben fan N ta in ein kommen is,
betrouwe wy har/him ta
oan God, ús Heit,
by Wa’t de boarne fan libben is, Ps 36:10a
en de betinking fan de nammen.

of (by begraffenis)

No’t foar N de dagen fan har/syn jierren folbrocht binne
betrouwe wy har/syn lichem
oan de skoat fan de ierde ta.
en betinke wy it wurd
dat ta de minske sprutsen is:
‘Stof biste en stof silst wer wurde.’
Mar foar Kristus leit it deaderyk iepen.
Hy seit:
‘Ik bin de opstanning en it libben.’ Joh 11:25
Hy hat de kaaien
fan de dea en it deaderyk. Iep 1:18

By it dellitten fan de kiste (dat kin ek ûnder it gebed fan de 
Hear dien wurde)

Wy lizze no it lichem fan N yn de ierde
as sied dat siedde wurdt foar de rispinge.

Karteksten 68
of (by kremaasje)

Har/syn lichem jouwe wy oer om ta jiske te wurden.
Karteksten 69

Dizze minske hawwe wy fan God ûntfongen,
dizze minske jouwe wy oan God werom
yn it betrouwen op Jezus, ús Hear,
dy’t sein hat:
‘Dy’t yn My leaut sil libje,
ek al is er stoarn.’ Joh 11:25

Nimmen libbet foar himsels.
Nimmen stjert foar himsels.
Wy libje en stjerre
foar God ús Hear:
wy binne syn eigendom. neffens Rom 14:7-8

GEBED FAN DE HEAR
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UTSTJOERING EN SEINE

Lit ús dan hinnegean
yn de frede fan de Hear,
syn dei yn ’e mjitte

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

of

De genede fan ús Hear Jezus Kristus
en de leafde fan God
en de mienskip fan de hillige Geast
wês mei jim allegearre.
Amen.

of

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

of

Mei de almachtige en barmhertige Hear,
Heit, Soan en hillige Geast,
ús seinigje en behoedzje.
Amen.
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Utfeart
Oarder II – Skrift en Gebed

YN TSJERKE 

YNTREE

Elkenien stiet as de ferstoarne yn droegen wurdt.
Der kinne kearsen oanstutsen wurde.

GROET EN YNLIEDEND WURD

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

De foargonger seit dizze (of oare by de sitewaasje passende 
wurden)

De dea fan ús N hat ús hjir byinoar brocht.
Wy wolle har/syn namme betinke foar it antlit fan God
en bidde om treast en krêft.

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

Wês ús genedich, God, en bliuw ús nei.
By Jo skûlje wy.
By Jo sykje wy ús heil.
De swarte skaden fan de dea ferdriuwe wy net
en ús ûnrêst keare wy net.
Wês ús genedich, God, en bliuw ús nei.

Lit it net foar altyd nacht bliuwe.
Jo trou daget oer ús,
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yn Jo fine wy it libben werom,
krije wy ús azem werom
om aloan mei fêste stim 
te sjongen/sizzen:
Wês ús genedich, God, en bliuw ús nei.

Karteksten 43-44

PSALM of YNTREELIET
Lietesuggestjes siden 987-998

Elkenien giet sitten.

BETINKING
Der is hjir de mooglikheid om neibesteanden – bygelyks út de 
rûnten fan de famylje, de freonen of it wurk fan de ferstoarne – it 
wurd te jaan. Harren betinking oan de ferstoarne kin ôfwiksele 
wurde mei it oanstekken fan in kears, it sjon gen fan in liet of mei 
ynstrumintale muzyk. As der gjinien sprekt, kin de foargonger 
sels in wurd fan betinking sprekke.

Wy wolle N betinke, wa’t se/er wie, hoe’t se/er libbe –
dêrfoar jou ik N [en N] no it wurd.
Har sprekken wikselje wy ôf mei it sjongen fan …

GEBED FAN DE DEI

Lit ús bidde.
… gebedsstilte …
Hear ús God, as ierdske stimmen swije,
sprekke Jo it wurd fan treast en befrijing;
as wy ien misse moatte dy’t ús leaf is,
lit ús dan fiele dat Jo der binne,
de God dy’t ús nea ferlit;
as alles by ús ophâldt,
gean Jo dan mei ús fierder
mei jo Wurd en Geast.
Dat bidde wy Jo yn Jezus’ namme.
Amen.

of

Heit yn de himel,
Jo sjogge ús hjir byinoar,
minsken dy’t it libben net sels yn ’e macht hawwe.
Fan Jo hawwe wy it krige,
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oan Jo jouwe wy it werom.
Jou ús yn ús gemis
de treast fan jo Wurd,
lit ús ûnderfine dat Jo ús fêsthâlde.
Iepenje ús mûle om te sprekken,
iepenje ús herten en earen om te harkjen.
Hear, meitsje it goed om ’e wille fan jo Namme.
Amen.

Karteksten 45-49

DE HILLIGE SKRIFT

Ien of mear
LEZINGEN (mei lieten) út de hillige Skrift
nei eigen foarkar; by útfeart fan in bern: 2 Keningen 4:8-37; 
Jesaja 25:6-12; 40:1-11,25-31; 43:1-3(8); 49:15-16; Jeremia 
1:4-8; 31:15-17; Mattéus 11:25-30; Markus 5:21-43; 10:13-16; 
Johannes 6:35,37-40; 10:27-40; Romeinen 6:11; 8:18,35-39; 
Efeziërs 3:14-19; Iepenbiering 21:1-7

PREEK

LIET of YNSTRUMINTALE MUZYK
Lietesuggestjes siden 987-998

[BELIDENIS FAN IT LEAUWE]

GEBEDEN

TANKSIZZING EN FOARBEA

Hear ús God,
wy komme ta Jo as minsken dy’t treurje,
mar net as guon dy’t gjin hope hawwe.
Untfermje Jo oer ús,
nim ús gebeden oan
en fersterkje yn ús de hope dy’t wy grypt hawwe,
dat wy libje meie as minsken dy’t leauwe
yn de mienskip fan de hilligen,
ferjouwing fan de sûnden
en de opstanning ta jo ivige hearlikheid.
Hear yn jo barmhertichheid,
hear ús gebed.
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Wy tankje Jo, hear,
foar it libben fan ús N
dy’t wy hjoed foar jo antlit betinke,
foar alle goede jeften
dêr’t Jo har/him mei seinige hawwe,
foar alles wat wy yn har/him fan Jo krigen
oan leafde en blidens,
oan soarch en omtinken.
Lit neat ferlern gean
fan wat se/er ús neiliet
oan hope en ferwachting,
dat se/er yn alles dêr’t se/er Jo yn tsjinne,
ta ús sprekken bliuwe mei,
no’t se/er stoarn is.
Sa bidde wy allegearre:
Hear, ûntfermje Jo.

Wy bidde Jo foar wa’t achterbliuwe:
N [en N],
foar elkenien dy’t har/him misse sil,
om tiid foar fertriet,
om romte foar hope tsjin wanhope,
om betrouwen op ’e nij yn it libben.
Lit ús drôvens ús 
de freugde om jo heil net ôfnimme,
lit ús triennen it útsjoch
op jo takomst net fertsjusterje,
lit ús rou it leauwen
yn jo leafde net oerwinne.
Treastgje ús troch jo genede
en rjochtsje ús op troch de krêft fan jo Geast.
Sa bidde wy allegearre:
Hear, ûntfermje Jo.

Wês mei elkenien dy’t libje moat
mei in leech plak oan de side.
Wy bidde foar harren dy’t hjir yn it sin brocht wurdt
wat hàrren oerkaam,
skrinend tichtby
of sa fier ôf,
dat harren fertriet rypje koe
ta oanfurdigjen.
En wy bidde Jo
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foar harren dy’t op dit stuit
de dea ûnder eagen sjen moatte,
har eigen dea
of dy fan ien fan har leafste meiminsken.
Dat se net ferbittere reitsje
troch wat har lea en libben rekket,
mar jo leafde en bywêzichheid ûnderfine
yn leave minsken om har hinne
dy’t troch har soarch en meilibjen
har paad ferljochtsje.
Sa bidde wy allegearre:
Hear, ûntfermje Jo.

Karteksten 50-53; 58

STIL GEBED
Fertreastgje no, o Hear, yn de stilte
it hert fan elkenien
dy’t ta Jo de taflecht nimt.
… gebedsstilte …
Ferhear ús gebed,
sa bidde wy yn de namme fan Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Karteksten 54-57

UTLIEDING
Elkenien stiet, de foargonger stiet by de fuottenein.

Almachtige en barmhertige God,
út Jo, troch Jo en ta Jo binne alle dingen,
en al ús wegen binne Jo bekend.

Stean ús by, bidde wy Jo,
op de wei dy’t wy no geane.
Begelied ús mei jo treast
no’t wy dit minskebern útdrage.

Jou ús betrouwen yn jo goedens,
dat wy har/him burgen witte
yn jo genede
en hâld ús fêst
om ’e wille fan jo leave Soan,
dy’t krusige is en opstien
ta ús ivich heil.
Amen.



922 Utfeart en rou

of (de foargonger tekenet de ferstoarne mei doopwetter)

As teken fan it leauwen
dat wy yn libben en yn stjerren God sines binne,
seinigje + ik dit deade lichem
yn de namme fan de Heit en de Soan
en de hillige Geast.

Lit ús dan yn dat leauwen
ús suster/broer útdrage.
Dat ús gebeden har/him begeliede meie.

Karteksten 62-67

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 987-998

Under dit liet wurdt de ferstoarne útdroegen.
De klok liedt.

OP IT BEGRAAFPLAK OF YN IT KREMATOARIUM

[BELIDENIS FAN IT LEAUWE]

by begraffenis, by it dellitten fan de kiste
Wy hawwe ús broer/suster tabetroud
oan Gods ivige barmhertichheid
en bringe har/him lichem te ierde,
ierde ta ierde,
stof ta stof,
jiske ta jiske,
yn de fêste hope en de sillige ferwachting
fan de opstanning ta it ivige libben;
yn de namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast.
Amen.

Karteksten 68

of (by kremaasje)

Wy hawwe ús broer/suster tabetroud
oan Gods ivige barmhertichheid
en jouwe har/syn lichem út hannen
om ta jiske te wurden,
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yn de fêste hope en de sillige ferwachting
fan de opstanning ta it ivige libben;
yn de namme fan de Heit en de Soan 
en de hillige Geast.
Amen.

Karteksten 69

Nimmen libbet foar himsels.
Nimmen stjert foar himsels.
Wy libje en stjerre
foar God ús Hear:
wy binne syn eigendom. neffens Rom 14:7-8

GEBED FAN DE HEAR

UTSTJOERING EN SEINE

Lit ús dan hinnegean
yn de frede fan de Hear,
syn dei yn ’e mjitte

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

of

De genede fan ús Hear Jezus Kristus
en de leafde fan God
en de mienskip fan de hillige Geast
wês mei jim allegearre.
Amen.

of

Mei de almachtige en barmhertige God,
Heit, Soan en hillige Geast,
jimme seinigje.
Amen.
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Utfeart
Oarder III – Skrift en Miel fan de Hear

YN TSJERKE 

YNTREE

Elkenien stiet as de ferstoarne yndroegen wurdt.
Der kinne kearsen oanstutsen wurde.

GROET EN YNLIEDEND WURD

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

De foargonger seit dizze (of oare by de situaasje passende 
wurden)

De dea fan ús N hat ús hjir byinoarbrocht.
Wy wolle har/syn namme betinke foar it antlit fan God.
Wy bidde om treast en krêft
en heevje ús hert ta de Hear.

Heech te priizgjen is God,
de Heit fan ús Hear Jezus Kristus,

2 Kor 1:3,4a
de Heit dy’t him oer ús ûntfermet,
de God dy’t ús altiten fertreastget.
Amen.

GEBED FAN NEIERKOMMEN

Ivige, Jo ús God,
wy minsken hawwe Jo noait sjoen, 
– sjoch ús hjir stean.
Wy hawwe inkeld fan Jo heard, 
– hear Jo ús oan.
Jo namme is dat Jo minsken helpe, 
– wês dan ús help, 
en dat Jo alles makke hawwe, 
– meitsje alles nij,
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dat Jo ús by de namme kenne, 
– lit ús Jo kenne:
Jo wurde Libbensboarne neamd, 
– lit ús wer libje,
Jo hawwe sein: Ik bin der by, 
– wol by ús wêze! Tsjinstboek – in oanset, dl I, Lit. sang 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]

O God, sjoch nei ús om
en lit ús wer libje mei hert en siel.
Lit ús, Heare, jo leafde sjen
en jou ús jo heil!
O Heare! Hear ús gebed
en lit ús roppen ta Jo komme:
... hjir kin in skuldbelidenis sprutsen wurde ...
Hilligje myn hert, o Heare,
sadat ik bern-oan-hûs wêze kin
yn jo geheimen en yn jo hillichdom,
troch Him dy’t ús Master is:
Jezus Messias.
Amen.

Karteksten 43-44

PSALM of YNTREELIET
Lietesuggestjes siden 987-998

Elkenien giet sitten.

BETINKING
Der is hjir de mooglikheid om neibesteanden – bygelyks út de 
rûnten fan de famylje, de freonen of it wurk fan de ferstoarne – it 
wurd te jaan. Harren betinking oan de ferstoarne kin ôfwiksele 
wurde mei it oanstekken fan in kears, it sjon gen fan in liet of mei 
ynstrumintale muzyk. As der gjinien sprekt, kin de foargonger 
sels in wurd fan betinking sprekke.

Yn it ljocht fan Gods ûntferming 
wolle wy N betinke, wa’t se/er wie, hoe’t se/er libbe –
dêrfoar jou ik N [en N] no it wurd.
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KYRIE
Hjir kin in gebed om ûntferming sein of songen wurde lykas dat 
yn de tsjinst op snein wenst is.

Middenmank it libben
binne wy mei de dea omnachte.
Wa kin help en útkomst jaan?

Allinnich Jo, ús God,
dy’t alle machten treast binne,
dy’t it wurk fan jo hannen net farre litte,
dy’t trou bliuwe oant yn ivichheid,
Jo hawwe ús siedde 
as sied út jo hân,
dat stjerre moat om op te stean;
as Jo dan komme 
op ’e dei fan jo rispinge,
bergje dan de gemeente yn de skuorre fan jo genede.
Bring harren dy’t wy loslitte moatte,
gear ta de mienskip fan al jo hilligen,
ja, ta it libben fan de kommende ieu.

Sa bidde wy:
Hear, ûntfermje Jo,
Kristus, ûntfermje Jo! 
Hear, ûntfermje Jo.

[GLORIA of in oare lofsang]

GEBED FAN DE DEI

Heit yn de himel,
Jo sjogge ús hjir byinoar,
minsken dy’t it libben net sels yn ’e macht hawwe.
Fan Jo hawwe wy it krige,
oan Jo jouwe wy it werom.
Jou ús yn ús gemis
de treast fan jo Wurd,
lit ús ûnderfine dat Jo ús fêsthâlde.
Iepenje ús mûle om te sprekken,
iepenje ús herten en earen om te harkjen.
Hear, meitsje it goed om ’e wille fan jo Namme.
Amen.

Karteksten 45-49
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DE HILLIGE SKRIFT

Ien of mear
LEZINGEN (mei lieten) út de hillige Skrift
nei eigen foarkar; by útfeart fan in bern: 2 Keningen 4:8-37; 
Jesaja 25:6-12; 40:1-11,25-31; 43:1-3(8); 49:15-16; Jeremia 
1:4-8; 31:15-17; Mattéus 11:25-30; Markus 5:21-43; 10:13-16; 
Johannes 6:35,37-40; 10:27-40; Romeinen 6:11; 8:18,35-39; 
Efeziërs 3:14-19; Iepenbiering 21:1-7

PREEK

LIET of YNSTRUMINTALE MUZYK
Lietesuggestjes siden 987-998

[BELIDENIS FAN IT LEAUWE]

IT MIEL FAN DE HEAR

FOARBEA

Hear ús God, jo Namme is: ik bin by jiM

Jo Namme jildt foar ús libben,
Jo Namme jildt foar ús dea.
Ta Jo komme wy mei alle klachten en fragen om de dea,
dy’t tichterby en sterker liket as de macht fan jo leafde;
mar ek mei de tanksizzing – hoe fersmoard ek –
foar wat Jo foar ús binne, foar alles wat Jo ús joegen –
mei harren dy’t hjoed ôfskied nimme
fan ien dy’t harren leaf en dierber wie,
mei allegearre dy’t hjir werom tinke 
oan wat se trochmakke hawwe,
skrinend tichteby of al sa fier ôf 
dat harren fertriet rypje koe om it oerjaan te kinnen.
Hear, lit ús roppen ta Jo komme.

Wy betinke foar Jo
al dyjingen dy’t op dit stuit de dea ûnder eagen sjen moatte,
har eigen dea, of dy fan har leafste meiminsken.
Wy betinke foar Jo
elkenien yn dizze wrâld dy’t der ta feroardiele is
om yn it skaad fan de dea te libjen;
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elkenien dy’t troch minsken de dea ynjage wurdt,
troch honger of earmoed, geweld en ûnderdrukking.
Wy betinke foar Jo 
alle iensumen en dy’t fergetten binne, oer wa’t gjinien treuret,
elkenien fan wa’t de namme weiwurden is yn in deadske 
stilte.
Hear, lit ús roppen ta Jo komme.

Hear ús God, ús nammen steane yn jo hânpalmen
en jo Namme stiet op ús foarholle,
oan Jo betrouwe wy yn earbied en tankberens 
de minske ta fan wa’t wy ôfskied nimme;
en yn jo hannen lizze wy it lot
fan elkenien dy’t hjir gjin takomst hat;
by Jo witte wy ús feilich, yn moaie en minne dagen,
yn libben en yn stjerren.
Jo Namme is: ik bin by jiM.
O Hear, jou ús opjage sielen
it heil dêr’t Josels ús foar ornearre hawwe.
Hear, lit ús roppen ta Jo komme.
Amen.

Karteksten 50-58

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

GEBED OER DE JEFTEN

Hillige Heit,
jou ús oan jo tafel
in foarsmaak fan de frede
dy’t Jo ús taret hawwe
yn Jezus jo Soan,
dy’t ús by it folk sammelet
dêr’t Jo de hoeder fan binne
yn alle ivichheid.
Amen.

UTNOEGING

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

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

Jo komt ús tank ta,
heare ús God,
oeral en altyd,
troch Jezus, ús Hear.
Want Jo hawwe ús skepen
foar in libben fan leafde en lofsang,
en doe’t wy Jo loslieten,
hawwe Jo ús fêstholden
en ús weromroppen
fan in dearinnende wei.
Jo hawwe ús befrijd
út de tsjustere macht fan de dea
en ús útsjoch jûn
op in takomst fan ljocht:
frijheid, frede, freugde,
foar al jo beminden.
Dêrom, heare ús God,
jouwe wy ús
by allegearre dy’t Jo belide
as de God fan har libben,
en sjonge wy Jo ta
ús liet fan lof en leafde:

Hillich, hillich, hillich,
Hear God fan alle machten.
Himel en ierde binne fol fan jo hearlikheid.
Hosanna yn de heechste himel.
Heech te priizgjen is Hy dy’t komt yn ’e namme fan de 
Hear

Hosanna yn ’e heechste himel.
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Seinige binne Jo, God ús Heit,
en seinige is Jezus dy’t komt yn jo Namme.
Want Hy is oan it uterste ta gien
om ús foar Jo te behâlden.
Hy hat foar ús út
de trochtocht makke
troch de ingte fan de dea,
nei de romte fan it libben.
Sa is Hy ús hoeder,
de hoeder fan syn folk.

Lit jo Geast syn wurden ferfolje,
no’t wy dogge wat Hy ús hjitten hat:

Hy hat yn ’e nacht dat Er oerlevere waard
it brea nommen,
dêr de tanksizzing oer útsprutsen,
it brutsen en oan syn learlingen jûn,
en sein:

Nim en yt,
dit is myn lichem dat foar jimme jûn wurdt,
doch dat om My te betinken.

Allyksa hat Er de beker nommen,
dêr de tanksizzing oer útsprutsen,
him omgean litten
en sein:

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

Syn dea betinke wy,
syn opstanning belide wy,
syn takomst ferwachtsje wy.
Maranata.

No’t wy hjir byinoar binne om Him te betinken
komme wy ta Jo, o God,
mei dit brea en dizze beker
en wy bidde Jo:
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tink oan it offer fan jo leave Soan
en nim ús offer fan lof en tank oan.

Lit jo Geast oer ús komme,
de Geast dy’t libben makket,
en feroarje ús ta minsken 
dy’t jo Soan foargean litte
en net ophâlde
om Jo te beliden en inoar te hoedzjen,
de eagen rjochte op jo Ryk dat komt.

Betink dan N
en meitsje ús ien 
mei allegearre dy’t ús foargien binne,
mei wa’t ús leaf wiene
en dy’t wy ferlieze moasten ....,
mei de hilligen fan namme
en mei allegearre dy’t al lang fergetten binne,
mei jo hiele folk,
noege oan jo miel.

Seinige wês jo Namme,
God ús God,
yn moaie en yn minne dagen,
foar ivich en altyd,
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Karteksten 59-60

GEBED FAN DE HEAR

FREDEGROET
De frede fan de Hear wês altyd mei jimme.
En ek mei jo.
Winskje elkoar de frede/Jou elkoar in teken fan frede.

De gemeentleden bringe elkoar de fredegroet.

MIENSKIP FAN BREA EN WYN
Under de mienskip fan brea en wyn kin songen of muzyk 
makke wurde.
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TANKSIZZING 

Lit al wat yn my is de heare loovje,
it djipste fan myn wêzen syn hillige Namme priizgje.
Lit al wat yn my is de heare loovje,
en net ien fan syn woldieden ferjitte.
Al dyn sûnden ferjout Er,
fan al dyn kwalen makket Hy dy better.
Dyn libben keapet Er los út it grêf.
Hy kroanet dy mei geunst en erbarming.
Hy jout dy mear as sêd fan it goede. Ps 103:1-5

of

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

Karteksten 61

UTLIEDING
Elkenien giet stean, de foargonger stiet by de fuottenein.

Om de lêste eare oan dizze minske te bringen,
om rjocht te dwaan oan har/syn libjen en stjerren, 
steane wy hjir, om it deade lichem hinne
dat ús fan har/him oerbleaun is.
Wy hâlde ús eagen rjochte
op it krús fan Jezus Kristus,
en wy sprekke út,
yn taastend leauwen,
dat dit de ein net is,
dat ús God in God fan libbenen is.

Mear as it lichem
is ús de namme
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fan dizze minske bleaun;
dy namme sprekke wy út,
mei earbied en tagedienens
N.

Wy bidde:
Hear God, bring Jo jo syn/har namme wer yn it sin,
dy’t er/se fan minsken krige hat
en dêr’t er/se yn kend wurdt,
ek al is er/se stoarn,
dy namme dy’t Jo skreaun hawwe
yn de palm fan jo hân.

Ta in teken fan ús hope
dat God oan dizze minske
in nij en ûnstjerlik lichem jaan sil,
en om te tsjûgjen
fan ús leauwe yn de ferrizenis,
seinigje + ik dit deade lichem
yn de namme fan de Heit en de Soan
en de hillige Geast.

Lit ús no yn frede hinnegean
om him/har, dy’t wy dizze oere
foar it lêst yn ús fermidden hawwe mochten,
út te dragen nei syn/har grêf.
Wy jouwe him/har út hannen,
wy lizze him/har yn de ierde del,
yn de hannen fan de libbene God,
yn de namme fan de Heit en de Soan
en de hillige Geast.
Amen.
Mei ús gebeden him/har beselskipje.

Karteksten 62-67

PSALM of GESANG
Lietesuggestjes siden 987-998

Under dit liet wurdt de ferstoarne útdroegen.
De klok liedt.
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OP IT TSJERKHOF/BEGRAAFPLAK OF 
YN DE AULA FAN IT KREMATOARIUM

[BELIDENIS FAN IT LEAUWE]

No’t it libben fan N ta in ein kommen is,
betrouwe wy har/him ta
oan God, ús Heit,
by Wa’t de boarne fan libben is, Ps 36:10a
en de betinking fan de nammen.

by it dellitten fan de kiste
Wy lizze no it lichem fan N yn de ierde
as sied dat siedde wurdt foar de rispinge.

Karteksten 68
of (by kremaasje)

Har/syn lichem jouwe wy oer om ta jiske te wurden.
Karteksten 69

Dizze minske hawwe wy fan God ûntfongen,
dizze minske jouwe wy oan God werom
yn it betrouwen op Jezus, ús Hear,
dy’t sein hat:
‘Dy’t yn My leaut sil libje,
ek al is er stoarn.’ Joh 11:25

Nimmen libbet foar himsels,
nimmen stjert foar himsels.
Wy libje en stjerre foar God ús Hear:
wy binne syn eigendom. neffens Rom 14:7-8

GEBED FAN DE HEAR

UTSTJOERING EN SEINE

Lit ús dan hinnegean
yn de frede fan de Hear,
syn dei yn ’e mjitte

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

of

De genede fan ús Hear Jezus Kristus
en de leafde fan God
en de mienskip fan de hillige Geast
wês mei jim allegearre.
Amen.

of

Mei de almachtige en barmhertige God,
Heit, Soan en hillige Geast,
jimme seinigje.
Amen.
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Persoanlike betinking
Oarder I – sân of tritich dagen nei it stjerren

IEPENING

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

OANSTEKKEN FAN IN KEARS

Seinige binne Jo, God,
Kening fan ’e wrâld,
om it ljocht 
dat foar my opstutsen is.
Wol der wêze,
lit Jo fine
en hoedzje my
foar it tsjuster,
no’t ik my oerjou
oan it winken
fan jo ljocht.
Amen.

STILTE

PSALM
lêzen of songen

[SKRIFTLEZING]

AMERIJ FAN YNKEAR EN FERSTILLING

GEBED FAN DE HEAR

PERSOANLIK GEBED

of (nei sân dagen)
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Hear my, God,
as ik ta Jo rop.
Jo sjogge myn fertriet,
Jo kenne de fragen
dy’t my dwaande hâlde,
Jo witte hoe’t ik 
tsjin de dei fan moarn oansjoch.
Sterkje yn my it leauwe
dat ik myn paad net allinnich gean.
Treastgje my
mei jo bywêzigens,
no en yn de dagen dy’t komme.
Amen. 

of (nei tritich dagen)

Mei komme wat komme moat,
noch mear ûndraachlike
dagen fan benaud
freegjen: hoe fierder,
nachten fan net mear
witten: wa bin ik.

Mei komme wat komt, mar
lit it om dy wêze
dat wy it folhâlde
en net om net ien.

Dat wy de beker
drinke oant de boaiem,
dat wy dit libben
libje oant de dea.
Amen.

Karteksten 71-74

LESTE GEBED

Yn jo hannen, Hear,
betrou ik myn libben.
Amen. 
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Persoanlike betinking
Oarder II – in jier nei it stjerren

IEPENING

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

OANSTEKKEN FAN IN KEARS

Seinige binne Jo, God,
Kening fan ’e wrâld,
dy’t de flam
bewarret yn ús hert,
blaas him oan
oant de nacht foarby is
en it tsjuster trochstien.
Amen.

STILTE

PSALM
lêzen of songen

SKRIFTLEZING
bygelyks: Psalm 63; Psalm 116; Psalm 138; Mattéus 11:25-30

AMERIJ FAN YNKEAR EN FERSTILLING

GEBED FAN DE HEAR

PERSOANLIK GEBED

of 

O Hear,
wês ús ta stipe
hiel dy lange dei fan ús libben
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mei al syn muoiten,
oant de skaden langer wurde
en de jûn falt,
en de wrâld om ús hinne ta rêst komt,
de koarts fan it libben him deljout
en ús wurk dien is.
Jou dan yn jo genede, Hear,
dat wy in feilich hinnekommen by Jo fine
en einlings en te’n lêsten yn frede rêste.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

 Karteksten 71-74

LESTE GEBED

Yn jo hannen, Hear,
betrou ik myn libben.
Amen. 
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Betinking yn tsjerke
De betinking bart yn it ramt fan de foarbea.

[LIET]
Lietesuggestjes siden 987-998

Foar God en foar elkoar
roppe wy de nammen yn omtinken
fan de leden fan ús gemeente
dy’t dit jier stoarn binne.
Wy betinke harren mei earbied,
minsken dy’t ús foargien binne
en mei wa’t wy ferbûn bliuwe
yn de mienskip fan de hilligen.
Wy betinke harren
yn it ljocht fan de opstanning
fan Jezus Kristus, ús Hear,
oant Er komt!

 Karteksten 75-76

No wurde de nammen neamd fan dy’t stoarn binne.
Nei it neamen fan elke namme kin in neibesteande in kears 
oanstekke.

LIET
Lietesuggestjes siden 987-998

Dêrnei folget de foarbea.
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Nei de útfeart
Oarder I – teplak of bysetten fan in urn

IEPENING

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

Wy binne hjir byinoarkommen
om de jiske fan N
in plak op dit tinkplak te jaan/
by te setten yn dit grêf.
Mei de frede fan God mei ús wêze.

[PSALM]
Lietesuggestjes siden 987-998

TEPLAK OF BYSETTEN FAN DE URN

Foar it antlit fan God betinke wy N
en betrouwe har/him
yn de leafde fan God.
Wy jouwe syn/har jiske dit rêstplak

of
wy betrouwe dizze jiske oan de ierde ta

yn de fêste en wisse hope
op de opstanning ta ivich libben.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Har/syn oantinken mei ús ta seine wêze.
Dat se/er yn frede rêste mei.
Amen.

of

Yn de fêste en wisse hope
op de opstanning ta ivich libben
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troch ús Hear Jezus Kristus,
betrouwe wy ús suster/broer N,
oan de almachtige God,
no’t wy har/syn jiske op dit plak bysette.
Lokkich binne tenei 
de deaden
dy’t yn de Hear stjerre. 
Jawis, seit de Geast, 
want se sille útrêste fan har bodzjen; 
want al har wurk giet mei har.  Iep 14:13
Amen.

GEBED FAN DE HEAR

en/of

Lit de sinne fan jo antlit
oer ús opgean,
seinigje ús allegear mei it ljocht
fan jo eagen.
Sjoch mei ûntferming nei ús ierde,
hâld yn jo hoede dy’t har bewenje,
hâld ús omsletten, thús yn jo seine.
Amen.

SEINE

Mei de almachtige en barmhertige God,
Heit, Soan en hillige Geast,
ús seinigje en behoedzje.
Amen.
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Nei de útfeart
Oarder II – ferstruien fan de jiske

IEPENING

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

GEBED

Hear God,
foar jo antlit
betinke wy de namme fan N,
burgen yn jo genede,
skreaun yn de palm fan jo hân
en kend troch ús, dy’t hjir steane
om har/syn jiske te ferstruien.
Amen.

FERSTRUIEN FAN DE JISKE

Wy ferstruie no oer de ierde
de jiske fan N,
jiske ta jiske, stof ta stof,
lykas sied siedde wurdt foar de rispinge,
yn de fêste en wisse hope
op de opstanning ta ivich libben.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Har/syn betinking wês ús ta seine.
Dat se/er yn frede rêste mei.
Yn de namme fan de Heit
en de Soan 
en de hillige Geast.
Amen.

of

Goede God,
wy binne hjir byinoarkommen
om de lêste eare te bewizen oan N.
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Wy betinke it wurd
dat Jo ta de minske sprutsen hawwe:
‘Stof biste en stof silst wer wurde.’
Wy hâlde ús each rjochte
op de komst yn hearlikheid
fan ús Hear Jezus Kristus
dy’t ús fernedere lichem
oan syn ferhearlike lichem gelyk meitsje sil,
en wy leauwe
dat dizze minske yn jo genede burgen is,
dat se/er by Jo kend is.

De jiske wurdt no ferstruid
Yn dit leauwe
ferstruie wy no dizze jiske
oer de ierde/see.

Mear as har/syn jiske
is ús de namme fan dizze minske bleaun;
dy namme sprekke wy hjir út
mei earbied en tagedienens:
N.
En wy bidde:
Hear God, bring Jo har/syn namme yn it sin,
dy namme dy’t Jo skreaun hawwe 
yn de palm fan jo hân.
Hâld ús allegear byinoar yn jo Namme,
de ienige, ûnútsprekbere,
dêr’t de nammen fan al jo minskebern
yn opnommen binne.
Hear ús gebed, goede God
no’t wy meiinoar ta Jo bidde:

Us Heit ...

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

of

Lit ús dan yn frede hinnegean
mei de seine fan de almachtige God,
Heit, Soan en hillige Geast
Amen.



945Nei de útfeart – Oarder III

Nei de útfeart
Oarder III – setten fan in grêfstien

of byskriuwen fan in namme

IEPENING

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

[PSALM]
Lietesuggestjes siden 987-998

GEBED

Hear God,
foar jo antlit
betinke wy de namme fan N,
burgen yn jo genede,
skreaun yn de palm fan jo hân
en kend troch ús, dy’t hjir steane
by har/syn grêf.
Dat se/er yn frede rêste mei.
Amen.

GEBED FAN DE HEAR

Fêster as yn stien
stiet har/syn namme
printe yn Gods betinking.

SEINE(BEA)

Mei de almachtige en barmhertige God,
Heit, Soan en hillige Geast,
ús seinigje en behoedzje.
Amen.
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[Kar]teksten
Neierkommende dea

as de dea tichtby is

Gebeden

1 Yn jo hannen, heare, betrou ik myn libben.
Yn jo hannen, Heare, betrou ik myn libben.
Want Jo, heare God, hawwe ús frijkocht,
jo wierheid hat ús frijkocht.
Yn jo hannen, Heare, betrou ik myn libben.
Eare oan de Heit troch de Soan yn de ienheid mei de 
Geast.
Yn jo hannen, Heare, betrou ik myn libben. Ps 31:6

2 Ik jou my rêstich del en slomje,
ik wit, myn God yn wa’t ik romje,
sil my in feilich wenstee jaan. út Ps 4 fers 4 (berime)
Amen.

3 Mar wêr moat ik hinne foar jo Geast,
wêrhinne flechtsje foar jo eagen?
Klim ik nei de himel op, Jo binne dêr.
Jou ik my del yn it deaderyk, dêr binne Jo ek.

Nim ik de wjokken fan de moarntiid
en stryk ik del by de fierste see,
ek dêr sil jo hân my liede
en jo rjochterhân my fêsthâlde.

Al tink ik, dat de tsjusternis myn tekken is
en al brûk ik de nacht as myn dei,
foar Jó is it tsjuster gjin tsjuster
en de nacht like ljocht as de dei.
   Ps 139:7-12

4 Foar Jo, foar Jo allinnich
bûch ik my.
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Nei Jo allinnich
wol ik útsjen,
Jo oansprekke,
Jo roppe om genede.

Myn dagen haw ik libbe;
nim se yn jo hân
en hifkje se
mei de mjitte fan jo leafde.
Op jo leafde, God,
wol ik my beroppe.
Unwis bin ik, 
neatich
lykje de fruchten
en leech de hannen.
Unrêstich tink ik
oan alles wat foarbygong,
de fûnk fan jo azem net hie,
en swier soms 
is myn hert 
om wat brutsen bleau
om de skuld, de diggels.

God, 
lês myn dagen
mei jo rom hert,
hifkje myn libben
mei de mjitte fan jo leafde,
en ken myn namme,
foar Jo dellein
troch Jezus, jo Soan.
Amen.

5 Myn God,
wêrom sil ik Jo noch bidde?
Net it tsjuster
fan in net bewitten lange nacht
makket my noch bang.
Net it ferfal
fan wat en wa’t ik wie.
Mar net te dragen is de pine 
om wa’t ik loslitte moat.
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Dat is net te fernearen:
ôfskied foargoed
fan minsken, 
dêr’t myn leafde mei fergroeid is,
dêr’t myn libben fol mei is.
Hja hawwe myn libben sels west,
en yn striid mei it libben sels, 
mei alles wat my noch leaf is,
is de dea.
Noch kin ik dat net:
harren loslitte.

As fjochtsjen net mear kin,
de ein te sjen is,
sil ik my dan
troch dat grutte fertriet hinne bidde kinne,
mysels loslitte yn jo hannen?
As ik net fierder
mei harren meigean kin,
sille Jo der dan wêze
en my tille oer dy muorre fan pine?
Sil ik dàn Jo fine?
Amen.

6 Jo, dy’t de wacht hâlde
oer wa’t driigje te fallen,
dy’t de boarne binne
fan it ljocht
dat alle tsjusterens ferdriuwt, 
beklaai ús mei it skaad
fan jo wjukken,
jou ús rêst 
yn ús ûnrêst,
en lit ús útsjen nei de dei
dat Jo ús opnimme sille
yn jo hearlikheid,
it ivige ljocht
dat oer ús opgien is
yn Kristus Jezus, ús Hear.
Amen.
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7 Om it each dat fertsjusteret
om de krêft dy’t wykt,
om de jûn dy’t falt.
Hear, ûntfermje Jo!

Om de stilte dy’t te grut wurdt,
om it ljocht dat te hel wurdt,
om de hannen dy’t doelleas rêste,
Hear, ûntfermje Jo!

Om de dagen dy’t foarbygongen,
om de dreamen dy’t ferlern rekken,
om de freonen dy’t gien binne.
Hear, ûntfermje Jo!

Om it wachtsjen op nimmen,
om dy net begrepen pine
om it iensume swijen.
Hear, ûntfermje Jo!

Om wat ea bloeid hat,
om wat sûnder frucht bleau,
om wat foargoed fernield waard.
Hear, ûntfermje Jo!

Om noch te bestean, stil en oan ’e kant,
om net kend en ôfskreaun te wêzen,
om de nacht dy’t komme sil,
Hear, ûntfermje Jo!

8 Bliuw by ús, Hear,
want de dei rint nei de ein
en de jûn falt op ús del.

Bliuw by ús, Hear,
want wy freezje it tsjustere driigjen
fan in nacht dy’t in ivichheid duorret.

Bliuw by ús, Hear,
want wy wachtsje yn spanning op de moarn
en wy witte net oft er wol komt.

Praat tsjin ús, ek as wysels
troch ûnheil hjoed neat mear sizze kinne.
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Bliuw nei ús omsjen, wannear’t ús eagen 
sykje nei in punt fan ljocht yn it tsjuster.

Bliuw nei ús harkjen, as wy Jo sizze
wat wy nimmen noch tabetroud hawwe.

Bliuw by ús, Hear,
mei in inkeld wurd, in ienfâldich teken
fol waarmte en treast en mienskip.

Bliuw by ús, Reisgenoat,
gean mei ús op ’en paad en fertel ús
it geheim fan leauwe, hope en leafde.

Bliuw by ús, Freon,
en help ús dat wy Jó net ferlitte
yn al jo iensumens fan dizze nacht.

Bliuw by ús, bliuw tichteby ús, bliuw ús by.
Amen.

9 lêste gebed by wekjen

Weitsje,
leave God,
fannacht 
by harren dy’t wekker binne,
of wekje,
of skrieme,
en litte jo ingels
harren dy’t sliepe
beskutte.
Hoedzje de siken.
Bemoedigje de wurgen.
Jou de stjerrenden krêft, 
rêst oan har dy’t lije.
Untfermje Jo oer
wa’t bang binne. 
Dat freegje wy Jo
om jo leafde.
Amen.
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OFSKIED NIMME

Gebeden foar de stjerrende

10 O God,
wy bidde ta Jo
as wy ús oerjaan 
en tabetrouwe moatte.

Wy bidde ta Jo
as wy de eagen slute moatte
en ús oerjouwe.

Wy bidde ta Jo 
as wy ús útstrekke 
yn it tsjuster.

Wy bidde dat Jo ús namme útroppe
en ús hân fêsthâlde
en jo ljocht skine litte
yn ús nacht

oan jo moarn ta.
Amen.

11 Myn God, ik leau yn Jo.
Myn God, ik hoopje op Jo.
Myn God, ik hâld fan Jo.
Ik jou my alhiel oer oan Jo.
Kom, Hear Jezus, kom.

12 Goede God,
ús libbens lizze yn jo hân,
jo oanwêzigens jout ús romte
om inoar yn ’e eagen te sjen.

Help ús 
no’t wy ôfskied nimme.

Wês mei jo fertreasting
om ús hjoed en ús ferline hinne
en lied ús nei jo takomst.
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Ferjou ús omdat wy net dien hawwe
wat wy dwaan moatten hiene,

help ús om te oerwinnen
wat ús fan Jo en inoar ôfholden hat.

Stean om ús hinne mei jo leafde
dêr’t wy yn burgen binne
foar altyd.
Amen.

13 Hear Jezus Kristus,
ferlos jo tsjinner N fan al it kwea,
dat se/er rêste mei mei al jo hilligen
yn de freugde fan jo ivich hûs
foar no en altyd.
Amen.

14 Genedige God,
wês oanwêzich by ús suster/broer N.
Help har/him no te fertrouwen op jo goedens
en fêst te hâlden oan jo belofte fan ivich libben.
Suverje har/him fan alle sûnde
en doch alle soargen fuort.
Jou har/him de fêste freugde fan jo ferlossing.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

15 Almachtige God,
troch syn opstanning út de dea
oerwûn Jezus Kristus de dea
en bringt Hy ús ta ivich libben.
Weitsje oer ús suster/broer N.
Jou har/him útsjoch op it hûs fan jo leafde,
dêr’t de pine net mear is en de dea net mear wêze sil.
Troch Jezus Kristus, de Hear fan it libben.
Amen.

16 wannear’t it libben net langer keunstmjittich ferlinge wurdt

God fan moederaasje en leafde,
Jo hawwe ús de libbensazem ynblaasd
en ús geastkrêft en wilskrêft jûn.
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Yn ús brekberens jouwe wy
dit libben oer oan Jo, fan wa’t it kaam,
fertrouwend op jo genedige beloften.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

De foargonger leit de hân op ’e holle fan de stjerrende
Gean, o kristensiel, yn frede
yn de namme fan God, de Skepper
dy’t jo skepen hat,
yn de namme fan Jezus Kristus
dy’t jo ferlost hat,
yn de namme fan de hillige Geast,
de Treaster, dy’t jo hilliget.
Dat jo yn mienskip mei de hilligen
en al de himelske hearskaren
rêste meie yn frede
en foar ivich burgen
wêze meie by de Hear. 
Amen.

Oan jo hannen, barmhertige Ferlosser,
betrouwe wy jo tsjinner N ta,
ûntfang, sa bidde wy Jo,
in skiepke fan jo eigen stâl,
in laam fan jo eigen keppel,
in sûnder dy’t Jo sels ferlost hawwe.
Nim har/him op yn de earmen fan jo barmhertigens,
yn de sillige rêst fan jo ivige frede
en yn de gloarjefolle mienskip
fan de hilligen yn it ljocht.
Amen.

Seine(bea)

17 N, ús suster/broer yn it leauwe,
wy betrouwe dy ta oan God dy’t dy skepen hat.

Datsto weromkeare meist nei Him
dy’t dy formearre hat
út it stof fan de ierde.
Dat Kristus,
mei de grutte mannichte fan tsjûgen 
fan alle tiden en plakken
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om Him hinne,
dy yn ’e mjitte komme mei
no’tsto út dit libben weigiest.

Mei Kristus, de Hear fan de gloarje,
dy’t foar dy krusige waard,
dy frijheid en frede jaan.

Mei Kristus, de hegepryster,
dy’t al dyn sûnden ferjûn hat
dy yn it fermidden fan syn folk hoedzje.

Mei Kristus, de Soan fan God,
dy’t foar dy stoarn is,
dy de gloarje fan syn keninkryk sjen litte.

Mei Kristus, de goede Hoeder, 
om dy hinne stean mei syn teare soarch.

Meisto dyn Ferlosser 
eachyneach sjen,
meisto God sjen en ivich bliid wêze.
Amen.

18 De almachtige en barmhertige God,
+ de Heit, de Soan en de hillige Geast
sil jo seinigje ta it ivige libben.
Amen.

Gebeden foar dy’t har/him it neist binne

19 Almachtige God, ús Skepper en Ferlosser,
Jo binne ús treast en ús sterkte.
Jo hawwe it ús jûn om ús suster/broer N 
te kennen en leaf te hawwen.
Wês ús stipe no’t wy har/him tabetrouwe 
oan jo ûnmjitlike leafde en ivige soarch.
Meitsje ús der wis fan dat sels de dea 
ús net skiede kin fan jo ûneinige barmhertigens.
Wês ús genedich yn ús eangst, 
dat wy jo treast echt kenne meie
en leare te libjen yn de hope op de opstanning.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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BYSUNDERE OMSTANNICHHEDEN

Elkenien dy’t oanwêzich is by in hastige dea of in stjerrende of 
ferstoarne as earste fynt, kin har/him de hân op ’e holle lizze 
of in krústeken op ’e foarholle meitsje en in seine útsprekke, 
bygelyks

20 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.

 It Us Heit kin ek bidden wurde.

Gebed yn gefal fan in ramp mei mear as ien of ferskate 
slachtoffers

21 Yn grutte fersleinens
binne wy hjir byinoar
om N en N hinne, slachtoffers fan in slim ûngefal.

Dy ramp treft ús allegearre,
wy binne dielgenoaten yn it fertriet, 
yn de ferbjustering.

De skrik is ús om it hert slein,
in brek yn ús bestean
hat ús útinoar skuord.

Middenmank it libben
binne wy mei de dea omnachte.

Wy bidde Jo, God, 
hâld ús fêst
no’t wy ôfskied nimme moatte
fan dizze minsken dy’t ús leaf binne,
dy’t dochs allegearre minsken fan Jo binne,
elk mei har en syn eigen wêzen.

Meitsje ús sterk no’t wy wankelje,
hâld ús oerein,
stypje ús
mei jo leafde en trou 
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dêr’t gjin ein oan komt.
Amen.

22 God fan genede,
troch jo Soan hawwe Jo ús leard
dat neat yn libben of stjerren 
ús fan jo leafde skiede kin.
Slach dêrom yn genede acht op ús allegearre
oer wa’t in grut fertriet kommen is.
Help har dy’t ferwûne binne,
ûntfermje Jo oer wa’t op stjerren lizze.
Stean alle helpers by.
Treast en wês mei har 
dy’t har neisten ferlern hawwe of misse.
Jou ljocht yn it tsjuster
oan allegearre dy’t har ried tenein binne
en wês ús in paadwizer en in taflecht 
yn libben en yn stjerren, 
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

23 Hear, as ús leauwen wankelet
en jo leafde foar ús fier fuort liket,
wannear’t de besiking ús te mânsk wurdt
en wy de moed ferlieze,
sille Jo, ús Heit, ús dan net helpe?
Want … it foarfal … 
is oer ús kommen.
Hear, Jo binne de krêft fan de swakken,
de treast foar dy’t de moed opjouwe, 
de taflecht foar jo bern
oeral en altyd.
Jo binne ús iennichste ljocht yn it tsjuster,
Jo binne it libben foar wa’t stoarn binne.
Jou ús jo frede, 
jou ús rêst en betrouwen.
Hear, bliuw by ús.
Amen.

24 Us leave Heit,
Jo binne God,
fan ear’t de wrâld wie,
Jo bliuwe God,
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oant dy der net mear is.
Wês yn ús koart bestean
mei jo leafde 
om ús hinne
en nim alle eangst en freze wei. 
Lit ús fêst leauwe
dat Jo beskiede 
oer doel en foleining fan de wrâld. 
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

Gebed yn it gefal fan fermissing

25 Goede God,
ûnmachtich en fertwivele 
komme wy ta Jo.

Wy witte net
hoe of wat,
N, hja/hy is der net 
en dochs sa ticht by ús –
wy hawwe socht fan wa’t wy hâlde, 
en net fûn. 

Us gedachten binne hieltyd 
by har/him,
har/syn spoar binne wy neigien,
mar net te finen
is har/syn stal,
leech binne wy weromkommen –
wy misse har/him sa slim.

Helpe Jo ús dan,
Jo dy’t ús sykje
wannear’t wy ferlern driigje te reitsjen,
help ús,
dat wy fêsthâlde oan jo oanwêzigens,
fielber en taastber
yn jo Wurd en Sakramint.
Wês by ús,
folje ús hert mei jo ferwachting
en langst.
Amen. 
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Gebed yn gefal fan moard

26 O God,
wy binne ús ried tenein
om wat mei N bard is.
Unferwachts en nea tocht 
is mei geweld har/syn libben nommen
[en har/syn lichem skeind].
Nimmen dy’t har/him bystean koe
as allinnich Jo, ús God,
dy’t alle macht hawwe
en net farre litte it wurk
dat jo hân oan ús libben begûn is.
Dochs hawwe Jo har/him net hoede foar it kwea. Ps 121

Wat kinne wy no oars dwaan 
as fertrouwe dat har/syn helpgerop
nei Jo ta gong
en dat Jo har/him yn jo erbarmen opnommen hawwe.
Lit har/him feilich en burgen wêze
en doch rjocht, Hear oan har/syn libben en stjerren.
Stean ús by yn ús fertriet,
en bewarje ús yn jo leafde
foar bitterens en wrok.

27 Harkje, heare, nei ús gebed. Ps 102
Lit ús roppenomhelp oan Jo ta komme.
Kear ús de rêch net ta, 
no’t wy ferslein en ferbjustere binne
om wat der bard is mei ús N.
Tink, heare, oan wat har/him oerkommen is.  Kleil 3 en 4
Sjoch op ús del en oanskôgje
wat ús oandien is.
O God, sit net stil, Ps 83
swij net en bliuw net sa ûnbeweechlik.
Wurd wekker! Wêrom sliepe Jo, heare! Ps 44:24-25
Wêrom dochs keare Jo ús de rêch ta.
Oerein, heare, help ús!
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Om it stjerren hinne
MoMint fan ferstjerren

28 Unthâld jo ivich ljocht net, God,
oan dizze minske.
Hjir is it omskot noch by ús,
fan har/him dy’t wy leafhân hawwe, 
fan wa’t wy de krêft kend hawwe, 
de swakkens soms dield.
Dizze minske,
nei jo byld skepen,
bedoeld om op jo te lykjen
en op ús leafde boud, –
de pine is sa grut
om dat alles los te litten.
Brekber hat se/er bestien
en libbe fan jo azem.
hilligje har/him
mei jo frede.
Amen.

29 Leave Heare God,
Jo witte wat wy nedich hawwe
noch ear’t wy Jo wat freegje.

Us hert rout, omdat N stoarn is.
Yn ús fertwiveling roppe wy Jo oan, 
God fan libbenen en deaden:
Jo dy’t yn ’e hichte jo troan hawwe Ps 113:6
en yn ’e lichte delsjogge 
ûntfermje Jo oer ús.

Wy komme skruten ta Jo
om ús leave deade oan Jo ta te betrouwen.
Tink oan har/syn namme
en nim har/him op yn jo erbarmen.
Lit jo frede har/syn diel wurde
en bring har/him by alle minskebern
dy’t yn Kristus ferstoarn binne. 

Wy tankje Jo foar it libben fan N.
Jo hawwe har/him 
weve yn ’e memmeskurte.  Ps 139:13b
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Jo hawwe har/him oan it ljocht komme litten
en liede har/him troch it tsjuster fan de dea.
Lit har/him dan rêste meie
yn de ferwachting fan jo Keninkryk dat komme sil.

Wês by de libbenen
dy’t hjir binne om har fertriet te dielen
en by Jo treast te sykjen.
Skamje Jo der net foar om ús God te wêzen. Hebr 2:11
Bliuw by ús yn dizze dagen fan rou, Luk 24:29
dat wy yn ienfâld ús leauwe bewarje. Ps 116:6 
Om jo Soan, Jezus Kristus, ús Hear, 
dy’t foar ús syn libben jûn hat,
stjoer dochs jo ljocht en jo trou, Ps 43:3a
dat wy net bang binne fan de dea.

Set my as in segel op jo hert, Hchl 8:6a 
as in segel op jo earm.
By Jo binne wy burgen.

No is de jûn fallen, de nacht kommen.
Mar wy, dy’t Jo priizgje Ps 115:18a
om it ljocht fan de skepping,
wy ferwachtsje de nije moarn,
as de sinne dy’t alles goed makket, Mal 3:20
Jezus Kristus, 
oer ús allegearre opgean sil.
Amen. 

Gebed yn it gefal dat in bern ferstoarn is

30 God fan leafde en libben, 
Jo hawwe ús N jûn as ús famke/jonge.
Jou ús de wissichheid,
dat sy/hy dy’t út ús eagen hinnegien is, 
net weirekke is út jo soarch.
Kom by ús yn ús fertriet, 
bring seine út fertriet foar ’t ljocht, 
en lit ús yn ús triennen en pine witte
dat Jo by ús binne, 
lit ús jo genêzende leafde ûnderfine, 
troch Jezus, Kristus, ús Hear.
Amen.



962 Utfeart en rou

31 God, ús Skepper, oarsprong fan alle libben,
ús holle en ús hert
binne fol fan fertriet en fragen.
It bern dat wy ferwachten
en droegen, 
is stoarn noch foar’t it berne is, 
it hat it libbensljocht net oanskôgje meien.
Wy neame Jo har/syn namme, N.
Wolle Jo har/syn namme skriuwe
yn de palm fan jo hân 
en nim har/him op yn jo himelsk ljocht.
Treastgje ús
en jou ús de wissichheid dat in libben
hoe lyts en koart ek 
net fergees is.
Meitsje ús sterk, 
dat ek wy burgen binne 
yn jo leafde,
om jo leave Soan
Jezus Kristus, ús Hear.
Amen. 

32 God fan moederaasje,
Jo dy’t alles wat Jo skepen hawwe, leafhawwe
en it wurk fan jo hannen net loslitte.
Yn jo hannen jouwe wy N, dochter/soan fan N en N, 
dy’t mei safolle leafde ferwachte waard,
en nei wa har/syn komst ek wy útsjoen hawwe.
Folje de leechte fan harren hert troch tichteby har te 
wêzen. 
Kom mei jo treastend wurd yn ús midden
en jou ús de wissichheid 
dat Jo jo leafdefolle earmen
om har/him hinneslein hawwe,
en dat se/er dielt yn it libben en de opstanning
fan jo Soan Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

33 God fan leafde en libben,
Jo hawwe ús N jûn as ús famke/jonkje.
In geskink út jo hân wie se/er.
Wy jouwe har/him oan Jo oer.
Mar jou ús dan jo belofte
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dat se/er net út jo eagen weirekket,
wês mei jo waarme neibyens om har/him hinne
en kom yn ús fertriet mei jo treast.
Lit ús troch ús triennen hinne witte
dat Jo ús allegearre op hannen drage.
Meitsje ús brutsen hert wer hiel
mei jo wurd fan befrijing,
dêr’t wy de hope troch bewarje
op jo takomst dy’t Jo foar ús iepenhâlde
troch Jezus Kristus, Jo soan, ús Hear.
Amen.

34 Leave God,
as wy Jo it meast nedich hawwe,
binne Jo mear as ea tichteby ús.
Yn dizze oere fan fertriet
komme wy ta Jo,
fertrouwend op jo leafhawwende genede.

Wy seinigje Jo om de jefte fan dit bern,
om har/syn doop yn jo tsjerke,
om de freugde dy’t se/er joech 
oan allegearre dy’t har/him koene, 
om de dierbere oantinkens dy’t ús bybliuwe sille 
en om de wissichheid 
dat se/er foar altyd libje sil
yn de freugde en de frede fan jo bywêzichheid.
Amen.

35 Us Heit yn ’e himel,
wy binne mei stommens slein:
in mem en in heit 
dy’t fan har bern holden 
en it ferlearen:
in broerke en in suske 
dy’t mei har/him boarten, 
en no is se/er der net mear. 

It hûs is sa stil,
no’t har/syn stim net mear klinkt;
sa leech, no’t se/er der net mear wennet.
Frjemdlingen binne wy yn ús wenplak,
dy’t net witte wêr’t wy hinne geane.
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De wrâld liket tsjuster en kâld:
wêr fine wy moederaasje?
Leave Heit yn ’e himel
iepenje ús eagen foar it ljocht fan jo leafde,
ferwaarmje ús mei de waarmte fan jo Wurd.
Amen.

FERSOARGING FAN IT LICHEM

36 No waskje ik it lichem dat ik koe en beminde,
dyn lichem,
foar it lêst dat fan my,
want ik bin fan myn leafste, 
mar myn leafste is net mear fan my. 

Sterk as de dea is myn leafde,
wetterstreamen kinne har net dwêste,
rivieren kinne har net fuortspiele. 

Ik bin fan myn leafste
en syn langst giet nei my út.
mar myn leafste is net mear fan my.

Ik waskje dyn lichem dat ik koe en dêr’t ik fan hold,
dyn deade lichem,
en ik sis yn taastend leauwe
wurden dy’t te grut foar my binne.
Ik waskje dyn lichem
en ik draach dy oer yn de hannen fan de Ivige.

38 Wy fersoargje no foar it lêst dizze minske dy’t ús leaf is.
Us hannen waskje har/him
as teken fan leafde.

Mei wetter waskje wy har/syn lichem,
tinkend oan har/syn doop.

Doe is har/syn namme mei dy fan Jo ferbûn,
har/syn libben yn jo belofte set.
No betrouwe wy har/him oan Jo ta,
want Jo witte hoe’t wy binne,
yndachtich, dat wy stof binne.
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De minske – syn dagen binne as gers, 
as in blom yn it fjild, sa bloeit er:
mar strykt de wyn der oerhinne, 
dan is er al wei,
en op it plak dêr’t er stien hat,
kenne se him al net mear. 
De geunst fan de heare duorret ivich. Ps 103:14-17 
Amen.

SLUTEN FAN DE KISTE

39 Ivige God, 
no’t it lichem fan N
dy’t ús sa leaf wie, 
oan ús eagen ûntlutsen wurdt
bidde wy Jo:
lit jo antlit oer har/him ljochtsje,
Jo dy’t har/him kend hawwe 
ear’t se/er berne waard.
Hâld jo eagen op har/him rjochte, 
nim har/him op yn jo ûntferming. 
Troch Jezus Kristus, ús Hear. 
Amen.

UTDRAGEN UT ’E HUS

40 Goede God, 
wy binne hjir byinoar
om ús leave N,
no’t se har/er syn ierdske hûs ferlitte sil
te begelieden nei de tsjerke/namme tsjerkegebou/aula
en nei it begraafplak/it krematoarium. 

Foar it lêst is se/er yn dit hûs
dêr’t se/er libbe hat,
lake en gûld.
Nim har/him op yn jo grut hûs
en jou ús de krêft 
dat wy har/him loslitte kinne, 
stean ús by, hâld ús fêst, 
en gean mei ús dizze drege wei.
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Bliuw by ús mei jo Wurd 
(en mei jo jeften fan brea en wyn), 
meitsje ús ûntfanklik 
foar de treast dy’t Jo ús biede.
Sa bidde wy Jo hjoed, dizze oere,
troch Jezus Kristus, ús Hear, 
jo leave Soan dy’t ús allegearre foargien is 
nei Jo ta.
Amen.

41 Heare God, 
wy binne hjir byinoar 
om ôfskied te nimmen fan 
ús leave N, 
no’t se har/er syn ierdske hûs ferlitte sil.
Grut is ús fertriet 
en wy hawwe muoite om har/him los te litten.
Dêrom bidde wy Jo:
folje de leechte fan dit hûs 
en fan ús hert 
mei jo oanwêzigens. 
En treastgje ús yn ’e dagen 
dy’t komme sille 
mei jo ljocht en frede. 
[Lit ús iepen stean foar jo Wurd, 
foar al jo jeften fan brea en wyn.]
Amen.

Tusken dea en útfeart

bekendMeitsjen yn tsjerke

Yn de foarbea kin de betinking fan de ferstoarne op de folgjende 
wize ûnder wurden brocht wurde.

42 Foar jo antlit betinke wy N,
dy’t wy oan de dea ôfstean moasten.
Betink yn jo ivige trou har/syn namme
en wês mei jo treastgjende leafde 
tichteby harren dy’t rouje om har/syn dea .

Sjoch ek Tsjinstboek – in oanset, diel I siden 832-833
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Utfeart
utfearttsjinst

Gebed fan neierkommen 

43 Heare God, Jo gunne ús it ljocht fan ús eagen.
Jo hawwe ús berte wollen, 
net foar it tsjuster hawwe Jo ús makke, 
mar om te libjen nei Jo ta.
Mar wês dan ek barmhertich
en nim ús by de hân; 
kear ús nei it goede, nei it libben 
hjoed en yn ivichheid.
Amen.

44 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 kwea dat wy dien hawwe
en yn it goede dat wy neilitten hawwe.
… gebedsstilte …
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 ús sûnden ferjaan 
en ús liede nei ivich libben.
Amen.

Gebed fan de dei

45 Wannear Jo ús hjir byinoar fine, Hear ús God,
dan witte Jo dat wy byinoar kommen binne
om Jo de namme yn gedachten te bringen
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fan ús suster/broer N,
dy’t troch de dea ûnberikber foar ús wurden is,
weifallen út ús libben, út ús fermidden,
sadat wy njonken ús in leech plak hawwe,
dat fol is mei ús rou en ús fertriet.

Dêrom beroppe wy ús op jo hillige Namme,
de iennige, de ûnútspreklike,
dêr’t alle nammen fan jo minskebern
yn opnommen binne.
Jo hawwe ús yn de rige set
mei Abraham, Izaäk en Jakob,
mei Sara, Rebekka en Rachel,
omdat Jo in God fan libbenen binne
en net fan deaden, want foar Jo binne se 
allegearre libben. Luk 20:38
Jo hawwe ús yn ien sike neamd
mei Jezus Kristus, jo leave Soan,
dy’t út de deaden opstien is
as earstberne ûnder mannichten.
Oan Him hâlde wy ús fêst
en wy betrouwe ús ta oan de krêft
dêr’t Er ek alle dingen mei fernije kin
en dêr’t Er ús fernedere lichem troch feroarje sil,
om it oan syn ferhearlike lichem gelyk te meitsjen
op de dei fan syn ferskinen.
Sa bidde wy Jo hjoed
en alle dagen fan ús libben
troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

46 God, dy’t ús libben omfetsje 
en begien binne mei alles wat libbet,
bûgje Jo oer nei ús ta, 
want ús fertrouwen is skeind, 
ús leauwen sjit tekoart.
Rjochtsje ús op, bemoedigje ús
dat wy by alle fertwiveling en fertriet 
inoar fêsthâlde 
en in wei 
yn it doalhôf fan it gemis fine.
Wês by ús dizze dei, 
no’t wy dogge wat dien wurde moat:
immen fan wa’t wy sa fan hâlde, loslitte – 
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dat wy it folbringe.
Amen.

47 Hear, ús God, wy komme ta Jo en ús hert is ferdield:
wy leauwe yn jo macht oer libben en dea
en wy binne ferslein oer wat de dea teweechbrocht:
wy binne tankber foar wat ús jûn is
en wy binne ferbjustere om wat ús ûntnommen is;
wy wolle oannimme wat ús oerkaam
en wy binne opstannich
tsjin wat ynbrek makket op ús lok.
Wy roppe Jo oan, Heare ús God:
hâld ús fêst, rjochtsje ús op, ferienje ús hert 
yn de betinking fan jo goedens, 
yn de ferwachting fan jo takomst – 
dat bidde wy yn de namme fan Jezus Kristus, ús Hear. 
Amen.

48  Heit, fol fan genede,
hear ús bidden en treastgje ús.
Fernij ús fertrouwen yn jo Soan
dy’t Jo opwekke hawwe út de dea.
Sterkje ús leauwen dat N,
burgen yn de leafde fan Kristus,
diele sil yn syn opstanning, 
Hy, dy’t libbet en regearret mei Jo, 
no en yn alle ivichheid.
Amen. 

49 God, ús Heit,
sjoch yn genede nei ús om,
kom ús te help mei jo hillige Geast, 
dat dy ús liedt op ’e wei fan de wierheid.
Iepenje ús mûle dat wy jo lof ferkundigje,
meitsje ús hert ree om it te rjochtsjen op Jo.
Fersterkje ús leauwen,
ferljochtsje ús ferstân,
bring ús ta de kennis fan jo Namme,
oant wy, mei har dy’t ús foargien binne, 
it ‘Hillich’ sjonge
en yn it ivige ljocht
Jo antlit sjen meie.
Troch Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.
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Foarbea

50 Foar alle minsken
dy’t lije 
ûnder swiere lêsten, 
bidde wy Jo, o God.

Foar allegearre
dy’t de toan fan it lofsjongen
net mear fine kinne
om’t soarch en fertriet 
harren nei de kiel gripe.

Foar allegearre 
dy’t har dagen trochbringe
sûnder freugde
en foar wa’t de nacht
gjin rêst en ûntspanning bringt,
mar sliepeleaze oeren
fol pine en eangst. 

Foar allegearre
by wa’t de oantinkens skrine
as pynlike wûnen
en by wa’t it foarútsjoch allinnich mar soargen opropt.

Foar allegearre
dy’t oan iensumens en fertwiveling
ûndergean,
foar wa’t de dagen binne as nachten
en de nachten as in tsjustere hel.

O God, lit de wjukken fan jo soarch en ûntferming
oer har komme,
lit yn har tsjusterens 
in striel falle 
fan it ljocht fan jo neibyens,
in glimp fan de sinne 
fan de dei fan jo takomst.
Amen. 

 
51 Wy bidde Jo foar ússels

dy’t troch de dea fan safolle minsken
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oanfochten en op ’e proef steld wurde
dat wy it fertriet net koesterje,
dat it ús net ferstikt en iensum makket.
Jou dat wy ús wer doare ta te betrouwen 
oan dit libben.

Wy bidde Jo 
foar har dy’t blynwei fierder geane; 
en it fertriet 
net ferwurkje kinne;
dat hja, om jo wil en om har/him dy’t ferstoarn is 
oprjochte wurde út har fertwiveling;
dat der foar har immen wêze sil 
dy’t swije, treastgje en meidrage kin.

Wy bidde Jo
foar allegearre dy’t libje moatte
mei in leech plak neist har,
foar har dy’t treurje 
om in bern dat se ferlieze moasten,
om in freon dy’t weifoel út har rûnte,
om in gemis dat net te neamen is.

Wy bidde Jo 
foar allegearre dy’t troch sykte
ôfsletten binne fan oaren 
en weromsmiten op harsels.
En foar wa’t libje yn konflikt mei oaren
en gjin oplossing witte,
foar har dy’t harsels net útprate kinne, 
dy’t swije moatte en allinnich steane.

En foar allegearre dy’t gjin moed mear hawwe
troch de hurdens fan de minsken;
dat hja it libbensljocht net begjinne te haatsjen,
dat hja it kwea net sterker achtsje as it goede,
mar sûnder ferbittering 
it hert iepenstelle 
yn hoop en ferwachting.

En foar harren dy’t stjerre en dêr’t net om rouwe wurdt,
lykas men net rout om in stien by de dyk lâns;
en foar allegearre dy’t it paad bjuster binne,
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yn oarloch en finzenskip,
foar harren dy’t harsels tekoart diene,
foar allegearre dy’t oan de dea ta feriensume binne:
dat Jo har hearre sille
en yn jo hert bewarje. 
Amen.

52 Skepper fan de wrâld,
Jo jouwe oan ús minsken it libben
en Jo nimme it wer ta Jo.
Foar ús is it ferburgen
yn it tsjuster fan de dea, 
mar ienris sille Jo it 
fernijd en suver 
oan it ljocht bringe.
Sjoch ús oan en harkje nei ús,
wy dy’t hjir byinoar binne, 
omdat N fan ús hinnegien is.
Jou jo frede
oer ús skrik en fertriet.
Wês om al ús gedachten 
oer N en ússels hinne 
mei jo erbarmjen.
Meitsje ús bewust
fan ús eigen stjerlikheid,
en lit ús tankber libje
út de hoop dy’t net beskamme wurdt. 
Dat alles bidde wy Jo
yn de namme fan Jezus Kristus, ús Hear.
Amen.

53 Leave Heare God,
wy dy’t hjir byinoar binne, 
wy hâlde ús hert fêst,
omdat de oere fan skieden kommen is.

Us libbensmaat N, 
dy’t in neiste foar ús wie,
is út dit libben weiroppen,
en wy, har/syn famylje/freonen/ …,
wy wolle har/syn namme betinke
en har/syn geast yn jo hannen jaan.
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Foar jo antlit betinke wy dit libben
en har/syn skiednis;
it libben fan N, dat foarbygien is
mei alles wat dêr minsklik yn wie:
it goede en it kweade,
de freugde en it fertriet,
de nocht en de pine
alles wat sûnt minskewitten
it diel is fan minsken.

Nim Jo dan it libben oan 
fan ús dierbere deade
en meitsje yn ús hert de tankberens 
foar jo goedens en trou wekker,
dy’t ûnfergonklik binne.
Lit nimmen ferdwale 
yn eigen tinzen, 
mar lit jo Wurd ús in rjochting wize,
jo leafde ús libbensljocht.

Wy witte ús ferbûn yn ús fertriet
mei elkoar en mei allegearre dy’t treurje,
mei allegearre dy’t lije oan de need fan de wrâld.
Wy bidde Jo:
lit gjin lijen om ’e nocht wêze, 
mar lear ús kennen 
de mienskip mei jo Soan, 
dat wy, diel hawwend oan syn lijen
opstean meie ta gerjochtichheid en frede.

Troch ús triennen hinne
sjogge wy in nije takomst
foar al jo skepsels.
Jou ús de krêft fan it leauwe
om lykas Abraham, de heit fan allegearre dy’t leauwe,
dêrhinne op wei binne, 
hân yn hân mei dy’t ús leaf binne,
yn de namme fan Jezus Kristus, ús Hear. 
Amen.

Stil gebed
kin ôfsletten wurde mei ien fan de folgjende gebeden
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54 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. 

55 nei it jinsels tekoartdwaan

God fan dea en libben,
wy bidde Jo
foar N, dy’t har/him oan de dea 
oerjaan moast
omdat se/er gjin wei mear wist 
mei har-/himsels en mei it libben.

Jo dy’t oan nimmen foarbysjogge,
bergje har/syn oanfochten libben
yn ’e skoat fan jo genede
en hâld har/him sa ferbûn 
mei ús dy’t yn ferbjustering en ûnmacht efterbliuwe.
... gebedsstilte...
Sa bidde wy Jo meiinoar:
Hear, ûntfermje Jo.

56 nei it jinsels tekoartdwaan

Hear Jezus Kristus,
Jo, dy’t iensum en ferlitten
mei de dea striden hawwe,
wy kinne de eangst net peile,
dy’t N oant yn de dea brocht hat.
Wy witte ús net by steat 
dat wy har/syn neden net beäntwurdzje koene.
Treastgje ús
en jou ús de wissichheid
dat Jo ús pine opnimme sille 
yn jo leafde dy’t gjin ein hat. 
Amen. 
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Lêste gebed by foarbea

57 Ivige God, ús Skepper en Ferlosser, 
jou ús [mei N] en allegearre dy’t yn it leauwe hinnegien binne, 
de betroubere bewizen fan genede
fan it lijen fan jo Soan
en fan syn hearlike opstanning:
dat op de lêste dei,
wannear’t Jo alle dingen byinoar bringe sille yn Kristus,
wy ús mei har ferbliidzje meie 
yn de follens fan jo beloften.
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. 

Responsje by foarbea 

58 Jo dy’t ús gedachten riede, 
ús bidden sûnder wurden fersteane – 
as Jo ús net hearre, 
wa dan wol?

Tafelgebed

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

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

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

troch Jezus Kristus, ús broer,
oan wa’t Jo de namme jûn hawwe
dy’t boppe alle nammen útgiet.

Nederich oant de bittere ein,
hat Hy it brea nommen, it brutsen,
en sein: ‘Dit is myn lichem foar jimme’.
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Sa hat Er ek de beker nommen, en sein:
‘Dit is it nije ferbûn yn myn bloed,
doch dat om My te betinken’.

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

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

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

60 Jo dy’t ús foar it ljocht ornearren,
dat wy libje,

nei Jo jou ik my op yn ’e moarn,
ik sykje Jo by it lemieren,
myn siel hat toarst nei Jo,
myn lichem longeret nei Jo.

Jo dy’t ús foar it ljocht ornearren,
Libbene, gjin god fan deaden – 
en de dea sil net mear wêze.
Lykas Jo ús tasein hawwe
yn Jezus, jo tsjinstfeint,

dy’t, ljocht fan ljocht, berne, net makke, 
om ’e wil fan ús minsken, om ús te befrijen, 
delkommen is, lykas Jo,

dy’t foar ús krusige is,
lit hat en begroeven waard, 
dy’t op de tredde dei opstien is, 

dy’t wie en is en komt, 

dy’t ús oansprekt,
ûnderfreget, bemoediget, treastget, fermoannet,
dy’t ús ferskynt yn wurden fan genede: 
‘hâld fan inoar’. 
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En it barde
doe’t Er dêr mei har oan tafel wie:
Hy naam it brea, Hy spriek de seine út,
Hy briek it brea en joech it harren.

Doe waarden har de eagen iepene.

Syn namme en wat Er dien hat
betinke wy.
Om ea te wurden wa’t Hy wie,
jo minske,
om ea te kommen wêr’t Hy is,
by Jo.

Tanksizzing nei it Miel

61 Jo sizze wy lof en tank, himelske Heit, 
dat Jo ús de mienskip mei jo Soan
jûn hawwe;
en wy bidde Jo:
lit dy mienskip yn ús altyd sterk wêze, 
dat wy as nije minsken libje,
Jo ta eare, ús neiste ta heil.
Amen.

Utlieding

62 Ivige God,
Jo dy’t de nammen fan har
dy’t yn Kristus hillige binne,
skreaun hawwe yn de palm fan jo hân,
ûntfang no ús suster/broer
yn it ryk fan jo hearlikheid
en ferbliidzje har/him troch jo bywêzigens.
Meie jo hillige ingels har/him liede
nei de troan fan it Laam,
dat se/er mei apostels en profeten
en mei al jo hilligen 
de majesteit fan Kristus oanskôgje mei. 
Beklaai har/him mei de mantel fan de gerjochtichheid
en skink har/him de frede fan jo bern
Om Jo, Heit, Soan en hillige Geast
te loovjen en te priizgjen yn ivichheid. 
Amen. 
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Jou har/him, o Hear, de ivige rêst,
en it ivich ljocht mei har/him ferljochtsje.
Dat se/er yn frede rêste mei.
Amen.

63 As teken fan it leauwe
dat wy yn libjen en stjerren oan God tahearre
seinigje + ik dit deade lichem:
yn de namme fan de Heit en de Soan en de hillige Geast.
Amen.

Lit ús ús suster/broer oanbefelje 
yn de genede fan God, ús Skepper en Ferlosser.
… gebedsstilte …
Himelske Heit, 
troch jo grutte krêft hawwe Jo ús it libben jûn 
en yn jo leafde wurde wy werberne yn Jezus Kristus.
Wy fertrouwe ús suster/broer ta oan jo hoede
troch it leauwe yn Jezus Kristus, jo Soan, ús Hear, 
dy’t stoar en opstie ta ús behâld
en no libbet en regearret mei Jo
yn de ienheid fan de hillige Geast yn ivichheid.
Amen.

Mei God yn syn ûneinige leafde en genede
de hiele tsjerke, de libbenen en de deaden, 
yn Kristus ferienigje
yn de freugdefolle opstanning
en de ferfolling fan syn ivich Keninkryk.
Amen.

64 by de útlieding fan in bern

Himelske Heit,
jo Soan, ús Ferlosser,
naam lytse bern yn syn earmen en seinige harren.
Nim ús bern N, dat mar sa koart libbe,
op yn jo altyd duorjende soarch en leafde.
Treastgje allegearre dy’t har/him op ierde leafhiene, 
en bring ús byinoar yn jo himelsk keninkryk.
Troch Jezus Kristus, ús Hear. 
Amen. 
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65 by de útlieding fan in bern

Oan Jo, leave Heit,
fertrouwe wy dit bern ta,
dat ús sa dierber is.
Nim har/him yn jo earmen,
ferwolkomje har/him yn jo bywêzigens
dêr’t gjin pine is en fertriet, 
en jou har/him de follens fan jo frede en freugde
no en yn alle ivichheid.
Amen.

66 by de útlieding fan in bern

Yn jo hannen, Hear, ús Skepper en Ferlosser, 
dy’t ús trou bliuwe yn jo grutte leafde,
befelje wy ús bern N oan, 
want sy/hy is fan Jo
yn libjen en yn stjerren.
Nim har/him yn jo grutte barmhertigens
op yn jo grut hûs, 
foltôgje yn leafde wat Jo yn har/him begûn binne.
Lit har/him boartsje en sjonge
yn it ljocht fan jo bywêzigens
en har/him ferbliidzje yn it libben 
dat Jo reemakke hawwe foar allegearre dy’t Jo leafhawwe.
Troch Jezus, Kristus, ús Hear.
Amen.

67 by de útlieding fan in bern

Al moatsto no al by ús wei,
fan God giet der in ingel mei:
dy nimt dy hoeden by de hân
en bringt dy yn ’t beloofde lân.

It paradys is net ferlern
en dêr is plak foar alle bern.
Dy boartsje dêr yn ’t ljocht sa klear
dat skynt fan ’t antlit fan de Hear.

Dêr wurdt net skriemd, dêr is gjin lêst;
de frede stiet foar altyd fêst.
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Us bliuwt dit liet no lang om let,
o leave God, ferjit ús net! Sjoch side 998

Lietesuggestjes siden 987-998
Op it begraafplak

68  Hjir steane wy
om ôfstân te dwaan
fan ien fan wa’t wy hâlde.
Hjir siedzje wy 
it lichem fan in minskebern
yn de ierde
en dekke it ta.
Mei de waarmte fan Gods leafde 
ea dit libben wekkermeitsje,
it útroppe as nij.
En wy bidde:
tink oan dit libben, God,
en foegje de namme ta
oan de nammen fan harren dy’t Jo trou wiene.
Wy hâlde foar eagen
Jezus Kristus,
de earste fan ús allegearre, 
dy’t no al 
Jo ken
fan antlit ta antlit.
Hy, earstling fan jo rispinge,
groeide boppe it tsjuster út
as in belofte foar ús allegearre.
Yn Him libje wy,
yn Him stjerre wy.
En ien mei Him
bidde wy ek no meiinoar:
Us Heit ...

Dêrnei kin de kiste yn it grêf dellitten wurde en skept elkenien 
om bar der grûn op.

Rêste mei dit libben
yn de trou fan ús God,
wachtsje mei it
op de simmer fan de rispinge. 
Lit dit plak 
foar ús bliuwe
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in tún fan betinken.
Hjir sille wy komme
om de stilte te sykjen, 
de nammen te lêzen
om net te ferjitten
wa’t ús foargien binne;
om ús eigen dagen te tellen
en te libjen
yn it ljocht fan Gods eagen.

Yn dizze dagen 
hawwe wy Gods oanwêzigens socht,
inoar drage kinnen.
It libben fan dizze deade 
dogge wy rjocht
as wy inoar opheine sille 
yn de tiid dy’t komt.
Mei God ús bewarje
byinoar.
Amen.

Yn it krematoarium

69 Hjir foarmje wy de rûnte 
fan leafhawwenden en freonen,
dy’t it libben fan N
dield hawwe.

Hjir slute wy ôf 
de wei dy’t wy mei har/him gongen.
Hjir litte wy los, foargoed,
it lichem
dat wy kend en leafhân hawwe.
Fergean sil it ta jiske,
ferwaaie op de siken fan de nacht,
mar bestean sil har/syn namme,
foar altyd kend en bewarre
yn de trou fan God.

Ek wy 
sille dit minskelibben 
aloan wer betinke
as diel fan ús eigen dagen.
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No jouwe wy it werom 
oan God,
dat Hy him ûntfermje sil
oer it wurk fan syn hannen.
En wy bidde:

Betink, o God, dit libben.
Foegje de namme fan N ta
oan de nammen fan dy’t Jo trou wiene.
Amen.

Nei de útfeart

daliks nei de begraffenis of kreMaasje

Gebed by in miel nei de begraffenis

70 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.

persoanlike betinking

Gebed

71 Jo binne machtich foar altyd, Hear,
Jo litte deaden wer libje,
grut binne Jo yn it befrijen.
Jo ûnderhâlde libbenen yn ferbûnens,
litte deaden libje yn grutte barmhertigens.
Jo stypje dy’t falle,
meitsje siken better,
meitsje finzenen los
en bliuwe trou
oan har dy’t sliepe yn it stof.
Wa is as Jo, Hear fan machtige dieden, 
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en wa is Jo allyk?
Kening, dy’t deadzje en libje litte
en befrijing ûntsprute litte,
trou binne Jo yn it libje litten fan deaden.
Seinige Jo, Hear, 
dy’t de deaden libje litte.

72 O, hege God,
dy’t ús sjogge yn ús lege steat,
dy’t yn jo ûntferming ús fertwivele hert kenne,
lit ús net langer stoarje 
op de benearjende riedsels fan it minskelibben
en lit ús net betize reitsje 
yn ús rou en tsjustere tinzen.

Lied ús fierder
– want wy moatte fierder –
lit ús jo hillichdom yngean,
it hillichdom fan jo leafde,
fan jo gerjochtichheid,
dêr’t jo trou yn fêste glâns foar ús iepengiet.

Jou ús swakkens
de krêft om ús út te strekken
nei itjinge foar ús leit:
it ljocht fan jo genede,
dat foar ús begûn is te skinen
troch Kristus Jezus.

Want wa hawwe wy neist Jo
en hokker oare takomst hawwe wy
as de takomst fan jo Soan en ús Hear?
Sa binne Jo foar ús gemoed
ús eigen diel, ús ivich goed.
Amen.

73 Sil ik sliepe dan tink ik:
wannear wurdt it dei.

As ik derôf kom tink ik:
wurdt it ea wol jûn?

Dan wurdt it jûn
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nacht

en einleas duorret it.

74 De deaden 
dy’t yn ’e ierde fergien binne
en dy’t ferstruid binne op ’e wyn
foargoed net te finen

dy’t út har hûs helle binne
dy’t net ree wiene
allegearre dy’t fuortgien binne
sûnder groet

wat hat net mei har dien
Hy dy’t nea gean lit
it wurk fan syn hannen?

Lis har as in segel 
oan jo hert
as in segel op jo earm

want sterk as de dea
is de leafde.
Amen.

 

betinking fan de ferstoarnen yn tsjerke

75 Lit de nammen hjir neamd bliuwe
fan wa’t stoarn binne:
hja joegen ús it libben
en neamden ús jo namme.
Hja dielden mei ús
de dagen, de nachten.
Fol binne ús tinzen fan har,
fol oantinkens,
fol pine.
Lit har nammen net fergetten wurde;
lit it wurk fan har hannen 
– no ús tabetroud – 
net om ’e nocht west hawwe.
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Op Alderheljen of dêromhinne

76 De ierde
yn alles himelsk nij;
mei moarnsdauwe 
fan rjocht en frede
sil de Hear har werskeppe.

Mei dat útsjoch
libje wy ús dagen
en net sûnder doel
sille wy fergean yn ’e nacht.
Langer as in minskelibben
bloeit dat ferwachtsjen.
In protte binne ús foargien
en wa sille noch komme?

Yn it spoar fan Kristus
meie wy bestean,
foargien 
troch allegearre dy’t Him folgen,
allegearre dy’t stoarn binne, 
mar de hope bewarren:
in rige,
in folk,
troch God kend en sjoen.
In rige fan hilligen,
dêr’t Hy 
de skiednis mei skriuwt,
dêr’t Hy 
de nammen fan bewarret.
Harren betinke wy,
lykas hja ús foargien binne;
harren betinke wy 
mei de nammen
dêr’t wy har mei neamden:

Hjir wurde de nammen neamd fan de ferstoarnen fan it 
ôfrûne jier.
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besyk oan it begraafplak

77 Jo deaden sille wer libje!
Myn ferstoarnen sille opstean!
Wurd wekker dan en sjong,
jimme, dy’t yn it stof lizze, 
want jimme dau is as dy fan de planten,
de ierde sil de oerlibjenden weromjaan.
En de Ivige sil jim bestindich begeliede, 
sels yn de droechste kontreien sil Hy jim siel laavje
en jim biente sterk meitsje.
En jim sille sels wêze as in goedbesproeid hôf, 
as in wetterboarne dy’t nea ferdroeget.
Lis yn frede, rêst yn frede,
oant de Treaster komt, dy’t de frede ferkundiget.
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
Web www.dienstboek.nl
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Kategory Earste rigel Bondel Opmerkingen
algemien Hoedzje myn libben, wês Jo myn rêding Tt 32 (Psalm 25)

Sa’t in ree, fan toarst ferlegen LfdT Ps 42
O Hear, nim sels myn saak yn hannen LfdT Ps 43
Nei Jo, o God, myn God en Hear LfdT Ps 63
God, myn God, wêr moat ik Jo sykje Tt 33 (Psalm 63)
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
God haw ik leaf, Hy wekket oer myn wei LfdT Ps 116
Jo loovje ik út myn hiele hert LfdT Ps 138
De Almachtige wol sels myn Hoeder wêze LfdT Gs 13A+B
Gjinien fan ús libbet op eigen noed LfdT Gs 91
Fan geunst en wize rie LfdT Gs 223
Midden yn ’e dea LfdT Gs 359
Hear, bliuw my nei by ’t fallen fan ’e jûn LfdT Gs 392
O God, fan âlds ús hope en hâld LfdT Gs 397 neffens Psalm 90
In minske wêze op ierde LfdT Gs 489
Nimmen libbet foar himsels Tt 80
Ik stean foar Jo yn leechte en gemis Tt 205
Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin Tt 221

wankjende dea Yn jo hannen, Hear, betrou ik myn libben Tb I, side 976 (Psalm 31)
Ik rop Jo, wol my rêding biede LfdT Ps 4
Moat ik, o hege Heare LfdT Ps 6
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 heil op wa’t ik bouwe LfdT Ps 27
No set myn liet jo namme heech! LfdT Ps 30
By Jo haw ik myn tafelcht nommen LfdT Ps 31
Wol hie ik foar my nomd: ik sil fuortoan LfdT Ps 39
Hoe goed is God foar Israel! LfdT Ps 73
Hoe leaflik is jo hûs, o Hear LfdT Ps 84
O Hear, myn heil, myn djipst ferlet LfdT Ps 88
Jim, tsjinners fan de Heare, kom LfdT Ps 134
O, Hear, neat giet oan Jo foarby LfdT Ps 139
De Hear is myn Hoeder LfdT Gs 14
Is God mar op myn side LfdT Gs 90
Gjinien fan ús libbet op eigen noed LfdT Gs 91
Ik rop Jo, Hear, ynmoedich oan LfdT Gs 268
As aanst de lêste oere slacht LfdT Gs 270
Wannear’t Gods Soan, dy’t alle macht betwingt LfdT Gs 276
O, hoe ropt it ienlik herte LfdT Gs 277
Dêr is in lân fan kleare ljocht LfdT Gs 290
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Kategory Earste rigel Bondel Opmerkingen
algemien Hoedzje myn libben, wês Jo myn rêding Tt 32 (Psalm 25)

Sa’t in ree, fan toarst ferlegen LfdT Ps 42
O Hear, nim sels myn saak yn hannen LfdT Ps 43
Nei Jo, o God, myn God en Hear LfdT Ps 63
God, myn God, wêr moat ik Jo sykje Tt 33 (Psalm 63)
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
God haw ik leaf, Hy wekket oer myn wei LfdT Ps 116
Jo loovje ik út myn hiele hert LfdT Ps 138
De Almachtige wol sels myn Hoeder wêze LfdT Gs 13A+B
Gjinien fan ús libbet op eigen noed LfdT Gs 91
Fan geunst en wize rie LfdT Gs 223
Midden yn ’e dea LfdT Gs 359
Hear, bliuw my nei by ’t fallen fan ’e jûn LfdT Gs 392
O God, fan âlds ús hope en hâld LfdT Gs 397 neffens Psalm 90
In minske wêze op ierde LfdT Gs 489
Nimmen libbet foar himsels Tt 80
Ik stean foar Jo yn leechte en gemis Tt 205
Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin Tt 221

wankjende dea Yn jo hannen, Hear, betrou ik myn libben Tb I, side 976 (Psalm 31)
Ik rop Jo, wol my rêding biede LfdT Ps 4
Moat ik, o hege Heare LfdT Ps 6
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 heil op wa’t ik bouwe LfdT Ps 27
No set myn liet jo namme heech! LfdT Ps 30
By Jo haw ik myn tafelcht nommen LfdT Ps 31
Wol hie ik foar my nomd: ik sil fuortoan LfdT Ps 39
Hoe goed is God foar Israel! LfdT Ps 73
Hoe leaflik is jo hûs, o Hear LfdT Ps 84
O Hear, myn heil, myn djipst ferlet LfdT Ps 88
Jim, tsjinners fan de Heare, kom LfdT Ps 134
O, Hear, neat giet oan Jo foarby LfdT Ps 139
De Hear is myn Hoeder LfdT Gs 14
Is God mar op myn side LfdT Gs 90
Gjinien fan ús libbet op eigen noed LfdT Gs 91
Ik rop Jo, Hear, ynmoedich oan LfdT Gs 268
As aanst de lêste oere slacht LfdT Gs 270
Wannear’t Gods Soan, dy’t alle macht betwingt LfdT Gs 276
O, hoe ropt it ienlik herte LfdT Gs 277
Dêr is in lân fan kleare ljocht LfdT Gs 290
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Kategory Earste rigel Bondel Opmerkingen
Lizze ek dizen om my hinne LfdT Gs 293
Hear Jezus, dy’t foar my foarwis LfdT Gs 385
Giet dizze dei wer hinne LfdT Gs 389
Der binne goede machten om ús hinne LfdT Gs 398
Jezus, gean ús foar LfdT Gs 442
O Jezus, hoe fertroud en nei LfdT Gs 446
De steppe sil blomkje Tt 49
No noch mei heale wurden Tt 191

om it stjerren 
hinne

Yn jo hannen, Hear, betrou ik myn libben Tb I, side 976 (Psalm 31)
Ik rop Jo, wol my rêding biede LfdT Ps 4
Behoedzje my, myn taflecht en myn God! LfdT Ps 16
No set myn liet jo namme heech! LfdT Ps 30
By Jo haw ik myn tafelcht nommen LfdT Ps 31
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121
As God ús thúsbringt út dizze ballingskip Tt 43 (Psalm 126)
Ut djipten rop ik, Heare LfdT Ps 130
Barmhertich is de Heare Tt 44 (Psalm 130)
Sjoch, Hear, Jo tsjinner stean LfdT Gs 68
Hoe fergeane, hoe ferfleane LfdT Gs 271
Hear, bliuw my nei by ’t fallen fan ’e jûn LfdT Gs 392
Nimmen libbet foar himsels Tt 80

tusken dea en 
útfeart

Ik rop Jo, wol my rêding biede LfdT Ps 4
De Heare is myn hoeder oer de heide LfdT Ps 23
No set myn liet jo namme heech! LfdT Ps 30
Wa’t yn it skaad fan God ferkeare Tt 36 (Psalm 91)
Ut djipten rop ik, Heare LfdT Ps 130
Hoe fergeane, hoe ferfleane LfdT Gs 271
Giet dizze dei wer hinne LfdT Gs 389
Der binne goede machten om ús hinne LfdT Gs 398
No’t wy ûntbean binne Wg 23

útfeart Wol hie ik foar my nomd: ik sil fuortoan LfdT Ps 39
Jim folken, hear en hâld it ear dernei LfdT Ps 49
Hoe leaflik is jo hûs, o Hear LfdT Ps 84
O Hear, myn hel, myn djipste ferlet LfdT Ps 88
Lit alles yn my sjonge foar de Heare LfdT Ps 103 by it útdragen
Barmhertige Hear, genedige God Tt 39 (Psalm 103) by it útdragen
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121
As God ús thúsbringt út dizze ballingskip Tt 43 (Psalm 126)
Ut djipten rop ik, Heare LfdT Psalm 130
Barmhertich is de Heare Tt 44 (Psalm 130)
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Kategory Earste rigel Bondel Opmerkingen
Lizze ek dizen om my hinne LfdT Gs 293
Hear Jezus, dy’t foar my foarwis LfdT Gs 385
Giet dizze dei wer hinne LfdT Gs 389
Der binne goede machten om ús hinne LfdT Gs 398
Jezus, gean ús foar LfdT Gs 442
O Jezus, hoe fertroud en nei LfdT Gs 446
De steppe sil blomkje Tt 49
No noch mei heale wurden Tt 191

om it stjerren 
hinne

Yn jo hannen, Hear, betrou ik myn libben Tb I, side 976 (Psalm 31)
Ik rop Jo, wol my rêding biede LfdT Ps 4
Behoedzje my, myn taflecht en myn God! LfdT Ps 16
No set myn liet jo namme heech! LfdT Ps 30
By Jo haw ik myn tafelcht nommen LfdT Ps 31
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121
As God ús thúsbringt út dizze ballingskip Tt 43 (Psalm 126)
Ut djipten rop ik, Heare LfdT Ps 130
Barmhertich is de Heare Tt 44 (Psalm 130)
Sjoch, Hear, Jo tsjinner stean LfdT Gs 68
Hoe fergeane, hoe ferfleane LfdT Gs 271
Hear, bliuw my nei by ’t fallen fan ’e jûn LfdT Gs 392
Nimmen libbet foar himsels Tt 80

tusken dea en 
útfeart

Ik rop Jo, wol my rêding biede LfdT Ps 4
De Heare is myn hoeder oer de heide LfdT Ps 23
No set myn liet jo namme heech! LfdT Ps 30
Wa’t yn it skaad fan God ferkeare Tt 36 (Psalm 91)
Ut djipten rop ik, Heare LfdT Ps 130
Hoe fergeane, hoe ferfleane LfdT Gs 271
Giet dizze dei wer hinne LfdT Gs 389
Der binne goede machten om ús hinne LfdT Gs 398
No’t wy ûntbean binne Wg 23

útfeart Wol hie ik foar my nomd: ik sil fuortoan LfdT Ps 39
Jim folken, hear en hâld it ear dernei LfdT Ps 49
Hoe leaflik is jo hûs, o Hear LfdT Ps 84
O Hear, myn hel, myn djipste ferlet LfdT Ps 88
Lit alles yn my sjonge foar de Heare LfdT Ps 103 by it útdragen
Barmhertige Hear, genedige God Tt 39 (Psalm 103) by it útdragen
Ik sjoch de bergen oan en rop LfdT Ps 121
As God ús thúsbringt út dizze ballingskip Tt 43 (Psalm 126)
Ut djipten rop ik, Heare LfdT Psalm 130
Barmhertich is de Heare Tt 44 (Psalm 130)
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Kategory Earste rigel Bondel Opmerkingen
Jim, tsjinners fan de Heare, kom LfdT Ps 134
Jou lof oan God, Hy is it dy’t allinne LfdT Ps 144
Gjinien fan ús libbet op eigen noed LfdT Gs 91
Goudene himelstêd LfdT Gs 261
Jeruzalem, sa moai as ien LfdT Gs 263
Jeruzalem, o stêd fan Heit LfdT Gs 265
Dy’t Kristus tabehearre LfdT Gs 266
Hoe fergeane, hoe ferfleane LfdT Gs 271
Middenmank it libben bin wy LfdT Gs 272 as kyrie of by gebeden
Wol de deaden net ferjitte LfdT Gs 273
O Jezus, wol der wêze LfdT Gs 274
Dêr is in lân fan kleare ljocht LfdT Gs 290
No giet it op in sjongen LfdT Gs 301
Midden yn ’e dea LfdT Gs 359 as tafelliet
Jezus, gean ús foar LfdT Gs 442
O Jezus hoe fertroud en nei LfdT Gs 446
Troch de nacht fan soargen hinne LfdT Gs 459
Alle stjerren binne, o Hear LfdT Gs 483
Meie jo Gods ingels liede Web (ZG VI, 108) by it útdragen
Jim ingels foar Gods troan Tb II, s. 996 (ZG VIII,18)
De steppe sil blomkje Tt 49
Wurdt hjir in minske berne Tt 78 as tafelliet
Inkeld fan fierren seagen hja Tt 187 nei preek / ynset gebeden
Foar dy’t warber wiene Tt 189
Lêste dei fan alle dagen Tt 190
Jo hawwe, o God, dit wiffe bestean betocht Tt 203
Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin Tt 221
Dêr is in stee Wg 7 útfeart fan in bern
Gean, stille freon Wg 9

kontrafakt  LfdT Ps 12
by it útdragen

No’t wy ûntbean binne Wg 23
O Hear, Jo skriemden Wg 24
Wy kinn’foar dy net soargje Wg 34 útfeart fan in bern
Al moatsto no al by ús wei Tb II, s. 998

kontrafakt LfdT Gs 176
útfeart fan in bern;
by it útdragen

nei de útfeart De hill’gen, dy’t fan God ferkard LfdT Gs 103 alderheljen
Dy’t Kristus tabehearre LfdT Gs 266
Wol de deaden net ferjitte LfdT Gs 273 alderheljen
Foar ’t hillich folk, dat no de rêst al fûn LfdT Gs 299 alderheljen
Troch de nacht fan soargen hinne LfdT Gs 459
Alle stjerren binne, o Hear LfdT Gs 483
Freonen dy’t ús foargien binne Web as kantorijliet
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Kategory Earste rigel Bondel Opmerkingen
Jim, tsjinners fan de Heare, kom LfdT Ps 134
Jou lof oan God, Hy is it dy’t allinne LfdT Ps 144
Gjinien fan ús libbet op eigen noed LfdT Gs 91
Goudene himelstêd LfdT Gs 261
Jeruzalem, sa moai as ien LfdT Gs 263
Jeruzalem, o stêd fan Heit LfdT Gs 265
Dy’t Kristus tabehearre LfdT Gs 266
Hoe fergeane, hoe ferfleane LfdT Gs 271
Middenmank it libben bin wy LfdT Gs 272 as kyrie of by gebeden
Wol de deaden net ferjitte LfdT Gs 273
O Jezus, wol der wêze LfdT Gs 274
Dêr is in lân fan kleare ljocht LfdT Gs 290
No giet it op in sjongen LfdT Gs 301
Midden yn ’e dea LfdT Gs 359 as tafelliet
Jezus, gean ús foar LfdT Gs 442
O Jezus hoe fertroud en nei LfdT Gs 446
Troch de nacht fan soargen hinne LfdT Gs 459
Alle stjerren binne, o Hear LfdT Gs 483
Meie jo Gods ingels liede Web (ZG VI, 108) by it útdragen
Jim ingels foar Gods troan Tb II, s. 996 (ZG VIII,18)
De steppe sil blomkje Tt 49
Wurdt hjir in minske berne Tt 78 as tafelliet
Inkeld fan fierren seagen hja Tt 187 nei preek / ynset gebeden
Foar dy’t warber wiene Tt 189
Lêste dei fan alle dagen Tt 190
Jo hawwe, o God, dit wiffe bestean betocht Tt 203
Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin Tt 221
Dêr is in stee Wg 7 útfeart fan in bern
Gean, stille freon Wg 9

kontrafakt  LfdT Ps 12
by it útdragen

No’t wy ûntbean binne Wg 23
O Hear, Jo skriemden Wg 24
Wy kinn’foar dy net soargje Wg 34 útfeart fan in bern
Al moatsto no al by ús wei Tb II, s. 998

kontrafakt LfdT Gs 176
útfeart fan in bern;
by it útdragen

nei de útfeart De hill’gen, dy’t fan God ferkard LfdT Gs 103 alderheljen
Dy’t Kristus tabehearre LfdT Gs 266
Wol de deaden net ferjitte LfdT Gs 273 alderheljen
Foar ’t hillich folk, dat no de rêst al fûn LfdT Gs 299 alderheljen
Troch de nacht fan soargen hinne LfdT Gs 459
Alle stjerren binne, o Hear LfdT Gs 483
Freonen dy’t ús foargien binne Web as kantorijliet
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Kategory Earste rigel Bondel Opmerkingen
Nimmen libbet foar him sels Tt 80
Ferjit net hoe’t wy hjitte Tt 188 alderheljen
Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin Tt 221 alderheljen
Hear, no’t wy hjir hjoed betinke Tt 248 alderheljen
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Kategory Earste rigel Bondel Opmerkingen
Nimmen libbet foar him sels Tt 80
Ferjit net hoe’t wy hjitte Tt 188 alderheljen
Jo, Hear, dy’t foar it oanbegjin Tt 221 alderheljen
Hear, no’t wy hjir hjoed betinke Tt 248 alderheljen
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Jim, ingels foar Gods troan

2 Jim, hill’gen by de Hear, 
 dy’t no, ferlost en frij, 
 God bringe lof en ear, 
 oan alle striid foarby, 
 sjong ús dan foar 
 mei kleare klank 
 jim liet fan tank 
 yn ’t himelkoar. 
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3 Jim, hill’gen yn ’e wrald, 
 sjong mei jim ierdske stim 
 in liet dat útsjoch hâldt 
 op ’t nij Jeruzalim. 
 Al falt it swier, 
 haw hope_yn ’t hert  
 en wifkje net: 
 syn Wurd is wier. 

4 Dêrom nim ik ek diel 
 yn dizze lofmuzyk, 
 besjong mei hert en siel 
 de gloarje fan syn Ryk!
 Dat no tenei 
 ek myn gesang 
 myn libben lang 
 Him priizgje mei.

tekst  Richard Baxter/J.H. Gurney ‘Ye holy angels bright’
oersetting  Bernard Smilde
meldij  John Darwal

Begelieding: ‘Zingend Geloven’ VIII, 18
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It Paradys

2 It paradys is net ferlen 
 en dêr is plak foar alle bern. 
 Dy boartsje dêr yn ’t ljocht sa klear 
 dat skynt fan ’t antlit fan de Hear.

3 Dêr wurdt net skriemd, dêr is gjin lêst; 
 de frede stiet foar altyd fêst.
 Us bliuwt dit liet no lang om let,
 o leave God, ferjit ús net!

tekst en meldij  Jan D. van Laar ‘Het Paradijs’
oersetting  Reinder Reitsma

Begelieding: www.dienstboek.nl / Open documenten Dienstboek 
II / pdfdocumenten

alternative meldij: Lieteboek foar de tsjerken, Gesang 176


