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Oarders
De oarders yn dit diel fan it Tsjinstboek binne foar in part 
bedoeld foar de amtlike earetsjinst fan de gemeente en foar in 
part foar mienskipsfieringen thús of yn tsjerke. Oare hawwe har 
plak yn de kontekst fan it pastoraat. Dêrta binne ferskillende 
foarmen fan oarders te ûnderskieden. Ta de earste foarm wurde 
tsjin sten fan de hillige Skrift (en miel fan de Hear) rekkene èn 
tsjinsten dy’t yn dat ramt fierd wurde, lykas de betsjinning fan 
de doop, de fiering fan it miel fan de Hear yn bysûndere om-
stan nichheden en de befêstiging fan amtsdragers. In oare foarm 
bestiet út tsjinsten dy’t mear it karakter fan in gebedstsjinst 
drage, lykas by de útfeart of in boete fiering. Wer oare binne 
seinefieringen, bygelyks de seini ging en salving fan siken. De 
oarders sels jouwe oan hokker foarm fan earetsjinst be doeld 
wurdt.

Bibeloersetting
Yn dienstboek – een proeve, diel II is by skriftsitaten gebrûk 
makke fan de Nieuwe Bijbelvertaling (nbv), dy’t troch de 
synoade oan de gemeenten oanbean is om te probearjen. By 
steande liturgyske útdrukkingen is de nbv ynearsten net folge. 
Dy bewur dingen sille mei de tiid troch de Raad van Kerken in 
Nederland oan de lidtsjerken foarlein wurde. 
 Yn de Fryske edysje fan it tsjinstboek is meastal gebrûk 
mak ke fan de bibel oersetting út 1978 (nfbo), mar as de 
formulearring yn de bibeloersetting fan 1946 (‘Wumkes’) better 
mei de tekst yn it Dienstboek strykt, is dêrfoar keazen.

Foargonger
Ofhinklik fan it karakter fan de fiering  kin de foargonger in 
predi kant, in tsjerklik wurker of in gemeentelid wêze. Hieltyd 
is by de ûnderskate oarders oanjûn wa’t foargonger(s) wêze 
kin(ne). Be nammen by de seinigingen is it foargongerskip net 
oan in ordinear re foargonger bûn. Dêrom is yn de ynlieding by 
it haadstik ‘Seinigin gen’ yn in skema te finen wa’t yn hokker 
situaasje roppen is om foar te gean.

Oansprekfoarmen
Omgongsfoarmen ferskille sterk fan gemeente ta gemeente. Hoe 
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rjochtet de foargonger har/him ta de learlingen dy’t de doop 
ûnt fange of ta harren dy’t harren doop meistimme? Hoe ta de 
partners dy’t inoar trou ûnthjitte wolle? Hoe ta in proponint dy’t 
as tsjinner fan it Wurd befêstige wurdt of ta gemeenteleden dy’t 
it amt fan âlderling of diaken op har nimme? De wize fan inoar 
oansprekken yn de liturgy is yn alle gemeenten ek net gelyk. lit 
elkenien neffens it pleatslik gebrûk en neffens de omstannich-
heden te wurk gean. Yn dit tsjinstboek is foar in fa riabele oan-
sprekfoarm keazen: by it befês tigjen yn it amt ‘jo’, by doop en 
belidenis ‘do/jimme’; by leafde en trou yn de oarders ‘jo’ of ‘do’, 
ôfhinklik fan de styl fan de auteur.

Praktyske oanwizingen
- De oanwizingen foar it hanneljen yn de oarder, dejinge(n) dy’t 

sprekt of sprekke en it eventuele plak fan hanneljen binne 
skeanprinte oanjûn.

- De fetprinte teksten binne bedoeld om troch elkenien sein of 
songen te wurden.

- Guon liturgyske bewurdingen kinne fakultatyf útwreide 
wurde. Dat wurdt yn de tekst troch rûne heakken (…) 
oanjûn.

- Wannear’t in namme neamd wurde moat, stiet dy as N 
oanjûn. It hinget fan de hanneling en it pleatslik gebrûk ôf 
oft de doop nammen, de ropnamme en/of de famyljenamme 
dêr klinke. By it betsjinjen fan de doop en by de geloften 
yn trou fieringen sille altyd de beide famyljenammen fan de 
partners dy’t har bern dope litte of inoar har trou tasizze 
folút klinke.

- Foar in soad bewurdingen wurde alternativen oanbean. Dy 
teksten wurde ynspringend oanjûn, foarôfgien troch it wurd 
of.

- Is mear as ien fariant fan de bewurdingen beskikber, dan 
wurdt ûnder de teksten dêr’t it om giet nei dy karteksten fer-
wiisd. De nûmers ferwize nei de rubryk dy’t efter de oarders 
fan dat haadstik opnommen is.

- Yn in tal oarders binne fakultative rituelen oanjûn. Dy ûnder-
dielen wurde troch kante heakken […] oanjûn.

- Yn in tal oarders wurdt by it oanroppen fan de Namme fan 
de Heit en de Soan en de hillige Geast in krústeken + oanjûn. 
Dêr kin de foargonger in krús tekenje om oan te jaan dat men 
ûnder de hoede fan Kristus steld wurdt.

- As de suggestjes foar de skriftlêzingen net yn de oarder 
opnommen binne, binne se yn de rubryk Skriftlêzingen nei de 
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karteksten fan dat haadstik te finen. Foar it befêstigjen fan 
amtsdragers wurdt in folslein lêsroaster bean (skriftlêzingen 
en gebedsteksten).

- Yn alle oarders wurdt yn de rjochter kantline nei lietesug-
gestjes ferwiisd. Dy beslute alle haadstikken. Utgongspunten 
foar dy lietesuggestjes binne opnommen yn de ynlieding oer 
muzyk yn de liturgy, dy’t te finen is by de algemiene ynliedin-
gen fan dit tsjinstboek (siden 44-45).


