
Biddei foar gewaaks en wurk
Earste woansdei yn maart (of snein of oare dei)

jier A
Skriften Preker 2:20-26
Antwurdpsalm Psalm 145
Evangeelje Mattéus 6:19-23

jier B
Skriften Preker 3:1-13
Antwurdpsalm Psalm 126
Evangeelje Markus 4:1-9

jier C
Profeten 2 Kroniken 1:7-13
Antwurdpsalm Psalm 111
Evangeelje Lukas 11:1-13

of:

jier A
Tora  Deuteronomium 8:1-10
Antwurdpsalm Psalm 104:21-30
Brieven Filippiërs 4:4-7
Evangeelje Mattéus 6:1-15

jier B
Profeten 1 Keningen 8:35-40
Antwurdpsalm Psalm 107:1-9
Brieven 2 Tessalonikers 3:6-13
Evangeelje Markus 11:22-24

jier C
Skriften Job 28:1-11
Antwurdpsalm Psalm 121
Brieven 1 Johannes 5:12-15
Evangeelje Lukas 11:1-13
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24 juny, bertedei fan Johannes de Doper wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus
Antifoan Fan ’e memmeskurte ôf 

hat de heare my roppen.
Myn tonge hat Er in skerp swurd fan 
makke,
yn it skaad fan syn hân hat Er my 
 ferburgen.
Hy hat in skerpe pylk fan my makke.

(Jesaja 49:1b-2)
Psalm Hoe gelokkich de man

dy’t op ’e rie fan ’e ferkearden net yngiet,
op ’e wei fan ’e sûnders net stean bliuwt,
yn ’e gearsit fan ’e spotters gjin sit nimt,
mar langst hat nei de wet fan de heare

en dêroer mimert by nacht en by dei.
Hy is as in beam, oan wetterstreamen 
plante,
dy’t syn frucht jout op ’e tiid,
dêr’t it grien net fan ferwylget.
Alles wat er docht bedijt.
Sa net de ferkearden, o nee.
Dy binne as tsjêf dat op ’e wyn ferwaait.
Dêrom kinne de ferkearden it net hâlde 
foar it rjocht,
de sûnders net yn ’e rûnte fan ’e 
 rjochtfeardigen.
Want de heare stiet noed foar de wei fan 
’e rjochtfeardigen,
mar de wei fan ’e ferkearden rint dea.

(Psalm 1)
of: (berime) Ps. 1

Gebed fan ’e dei (Collecta)
Barmhertige God, Jo, Boarne fan alle ljochten,
dy’t jo tsjinner Johannes
al foar syn berte útkeazen hawwe
om tsjûge te wêzen
fan it ljocht dat alle minsken ferljochtet,
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wy bidde Jo:
jou ús de genede,
dat wy lykas Johannes Jo foar eagen hâlde
en sa Kristus yn ús waakse en sterk wurde litte,
jo Soan, ús Hear,
dy’t mei Jo yn ’e ienheid fan de hillige Geast
libbet en regearret yn alle ivichheid.
Amen.

Profeten Jesaja 40:1-8
Graduale Ps. 72:1,4,7
Epistel Hannelingen 19:1-7
Halleluja Halleluja. Heech te priizgjen is de Heare, 

de God fan Israel, dy’t wûnders docht, Hy 
allinne. Halleluja.

Evangeelje Lukas 1:57-68 [69-80]
Liet fan ’e dei Ges. 165: Doe’t Jezus foar it wetter stie

511It Tiideigene: Feest- en tinkdagen mei fêste datum



25 juny, tinkdei fan ’e Augsburger Konfesje read

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus
Antifoan Dan jou ik oan keningen jo útspraken 

troch 
en dêr hoech ik my net foar te skamjen.

(Psalm 119:46)
Psalm God is in skûle en ferwar,

in help yn need, dy’t Him fine lit.
Dêrom binne wy net bang
al komt de ierde fan it plak,
al sinke de bergen wei yn it hert fan ’e 
seeën.
Der is in hiel oare rivier,
waans streamen de Godsstêd ferbliidzje,
it hillichste wenstee fan de Heechste.
God is yn har fermidden, hja wifket net,
God helpt har as de moarntyd komt.

(Psalm 46:2-3,5-6)
of: (berime) Ps. 46

Gebed fan ’e dei (Collecta)
Hear, ús God,
dy’t jo folk Israel út Egypte fierd hawwe,
wy bidde Jo:
hilligje en bewarje jo tsjerke
troch jo ivige ûntferming.
En mei’t hja sûnder Jo net yn frede bestean kin,
bestjoer har aloan
en lied har nei de rykdom fan jo genede.
Troch jo Soan, Jezus Kristus, ús Hear.

Profeten Jesaja 62:6-7, 10-12
Graduale Ps. 119:11, 12
Epistel 1 Timoteüs 6:11b-16
Halleluja Halleluja. Want de heare is ús skûle en 

ús skyld, God sil geunst en gloarje jaan. 
De heare ûntkeart it goede net oan har 
dy’t rjochte wegen geane. Halleluja.
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Evangeelje Mattéus 10:26-33
Liet fan ’e dei Ges. 402: O kristenfolk, ferbliidzje jim
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29 septimber, dei fan Michael en alle ingels wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus
Antifoan Loovje de heare, jim ingelen, jim sterke 

helden, dy’t syn wil folbringe.
(Psalm 103:20)

Psalm 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.
Loovje de heare, al syn legers,
dy’t Him tsjinje en dogge wat Hy wol.

(Psalm 103:1-2,21)
of: (berime) Ps. 103:1,8,9

Gebed fan ’e dei (Collecta)
Hear, ús God,
Jo hawwe op wûnderlike wize ingels en minsken
yn jo tsjinst om jo dieden te ferkundigjen.
Wy bidde Jo: jou ús genede,
dat ús libben op ierde yn goede en kweade dagen
beskerme wurdt troch de boaden fan jo heil,
dy’t ree steane ta jo tsjinst.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Jozua 5:13-15
Graduale Ps. 103:2,3,4
Twadde lêzing Iepenbiering 12:7-12
Halleluja Halleluja. Loovje de heare, al syn wurken, 

yn alle oarden dêr’t Hy regearret. 
Halleluja.

Evangeelje Mattéus 18:1-11
Liet fan ’e dei Ges. 485: O Kristus, lof en eare.
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31 oktober, Tinkdei fan ’e Tsjerkeherfoarming read

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus
Antifoan Jo binne heech te priizgjen, heare,

ûnderrjochtsje my yn jo foarskriften.
Mei myn lippen tel ik alle útspraken dy’t 
Jo dien hawwe, op.

(Psalm 119:12-13)
Psalm Ik bin like bliid mei de lange rige fan 

jo útspraken
as mei alle rykdommen byinoar.
Ik wol oer jo oarders neitinke
en jo paden achtslaan.
Ik bin bliid mei Jo foarskriften
en noait wol ik jo wurd ferjitte.

(Psalm 119:14-16)
of: (berime) Ps. 119:1,6,7

Gebed fan ’e dei (Collecta)
Hear, ús God,
besterkje en befestigje ús yn jo hillich wurd
en help ús, sa bidde wy,
dat it yn ús frucht drage mei yn leauwe en died,
ta lof en eare fan jo Namme.
Troch jo Soan, Jezus Kristus, ús Hear...

Tora  Genesis 15:1-6
Graduale Ps. 84:5,6
Twadde lêzing Iepenbiering 14:6-7
Halleluja Halleluja. Want de heare is ús skûle en ús

skyld, God sil geunst en gloarje jaan. De 
heare ûntkeart it goede net oan har dy’t 
rjochte wegen geane. Halleluja

Evangeelje Johannes 2:13-22
Liet fan ’e dei Ges. 310: Bewarje ús, Heare, by jo Wurd.
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1 novimber, Alderheljen wyt

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus
Antifoan Jubelje, rjochtfeardigen, om de Heare,

de oprjochten foeget in lofsang.
(Psalm 33:1)

Psalm Sjong de heare mei de lier,
spylje foar Him op ’e tsiensnaar.
Want it wurd fan de heare is rjocht,
kleare trou binne al syn dieden.
Hy hâldt fan rjochtfeardigens en rjocht,
en fan de heare syn geunst is de ierde fol.
Troch it wurd fan de heare is de himel 
makke.

(Psalm 33:2,4-5,6a)
of: (berime) Ps. 33:1,2,8

Gebed fan ’e dei (Collecta)
Jo, ivige God, boppe alle machten,
Jo binne de Hillige en yn Jo wurde wy hillige.
Jou ús, sa bidde wy,
dat it leauwe fan harren dy’t ús foargien binne
ús diele litte mei
yn jo oerfloedige barmhertichheid,
dêr’t wy oprjocht nei útsjogge.
Troch jo Soan, Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Daniël 12:1-3
Graduale Ps. 34: 1, 2, 4
Twadde lêzing Iepenbiering 7:2-12
Halleluja Halleluja. Kom by My, allegear dy’t wurch

en swier beladen binne, en Ik sil jim rêst 
jaan. Halleluja.

Evangeelje Mattéus 5:1-12a
Liet fan ’e dei Ges. 103: De hill’gen, dy’t fan God ferkard
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e dei (jier A-B-C)
Hillige God,
in grutte mannichte is ús al foargien,
ûnbekenden en bekenden,
mar allegearre foar Jo ûnferjitlik,
minsken mei in namme.
Lit de ferbûnens mei harren
ús hjir en no oantrune
om te wêzen dêr’t Jo ús ta roppe:
in lid fan it lichem, in stim yn it koar, 
in stien fan jo bouwurk.

of:

O God, as wy al jo hilligen betinke,
grut en lyts, dy’t ús foargien binne
op ’e wegen fan jo ljocht,
wol ús dan troch harren bemoedigje
om oan ’e ein ta
jo wei te gean,
jo heil te sykjen,
jo namme te earjen.

jier A

Gebed fan ’e dei
Ivige God,
yn ’e himel en op ierde
hawwe Jo jo Namme hillige
troch it libben en it stjerren
fan jo tsjûgen;
wol ús trochjo Wurd ûnderrjochtsje, 
lit ús ferrize yn jo ljocht
en jou dat wy jo hearlikheid sjen meie
troch de barmhertichheid fan Jezus, jo Soan,
dizze oere en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Profeten Jesaja 60:1-11,17-22
Antwurdpsalm Psalm 138 [34:1-10,22]
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Twadde lêzing Iepenbiering 7:2-4,9-17
Evangeelje Mattéus 5:1-12

Eingebed
Jo,
dy’t de sêftmoedigen lokkich neame,
gean ús foar op ’e wei fan frede
en lit ús jo bern wurde
dy’t sterke wurde troch jo Geast,
dat de hiele wrâld diele mei
yn ’e freugde dy’t gjin ein nimt,
om ’e wille fan Jezus, jo Soan,
dizze dei en ús hiele libben.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e dei en Eingebed as yn jier A

Profeten Jesaja 60:1-11,17-22
Antwurdpsalm Psalm 138 [24]
Twadde lêzing Iepenbiering 7:2-4,9-17
Evangeelje Mattéus 5:1-12

jier C

Gebed fan ’e dei en Eingebed as yn jier A

Profeten Jesaja 60:1-11,17-22
Antwurdpsalm Psalm 138 [149]
Twadde lêzing Iepenbiering 7:2-4,9-17
Evangeelje Mattéus 5:1-12
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Tankdei foar gewaaks en wurk
Earste woansdei yn novimber (of snein of oare dei)

jier A
Tora  Deuteronomium 24:14-15
Antwurdpsalm Psalm 65
Evangeelje Mattéus 20:1-16

jier B
Skriften Spreuken 6
Antwurdpsalm Psalm 67
Evangeelje Markus 4:26-34

jier C
Skriften 1 Kroniken 29:10-16
Antwurdpsalm Psalm 103
Evangeelje Lukas 17:11-19

of:

jier A
Tora  Deuteronomium 8:6-18 [28:1-14]
Antwurdpsalm Psalm 65
Brieven 2 Korintiërs 9:6-15
Evangeelje Lukas 12:16-30 [17:11-19]

jier B
Profeten Joël 2:21-27
Antwurdpsalm Psalm 126
Brieven 1 Timoteüs 2:1-7 [6:6-10]
Evangeelje Mattéus 6:25-33

jier C
Tora  Deuteronomium 26:1-11
Antwurdpsalm Psalm 100
Brieven Filippiërs 4:4-9 [Iepenbiering 14:14-18]
Evangeelje Johannes 6:25-35
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