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Wolkom en meidielings  
 
Stil gebed  
 
Liet 216  
 
1 Dit is in moarntiid as oait de earste. 
’t Liet fan ’e klyster makket God grut. 
Tank foar it sjongen, tank foar de moarntiid, 
beide ûntspringe nij oan it wurd. 
 
2 Dauwe_oer de ierde, sinne fan boppen, 
hearlike hôftún, rook fan alear. 
Tank foar de beammen, blommen en fruchten, 
al wa’t hjir omrint, moetet de Hear. 
 
3 Dei fan myn libben, ljocht foar myn eagen, 
ljocht dat al fonkele dêr’t Eden lei.     
Priizgje_yn ’e moarntiid God foar syn skepping, 
priizgje bliermoedich syn nije dei. 
 

Bemoediging en Groet  
 
Gebed  
 
Liet 906 : 1,8  
 
1 God is hjir oanwêzich, is yn ús fermidden, 
lit ús stil en dimmen bidde. 
God is hjir oanwêzich, lit no alles swije, 
litte wy ús oan Him wije.  
Wa’t syn stim / heft nei Him, 
moat de eagen delslaan 
en oan Him syn hert jaan. 
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8 Hear, wol yn my wenje, ’k wol myn hert Jo biede  
as in timpel hjir op ierde. 
Jo, my nei en eigen, wol ta Jo my keare, 
dat ik libje ta jo eare. 
Wêr’t ik gean, / sit of stean, 
lit my op Jo bouwe  
yn in stil fertrouwen. 
 
 
Kyriegebed  
 
 
Liet 713 : 1,3,4  
 
1 Godlof wy moatte sjonge, 
halleluja, 
om ’t goede dat we_ûntfongen 
halleluja. 
Wy binn’ hjirhinne twongen 
troch dy’t ús meifierd ha, 
mar Jo ha seine skonken, 
halleluja! 
 
3 Al is jo folk ferwûne 
kyriëleïson, 
yn ’t lân fan fjoer en ûne, 
yn ’t lân fan Babylon, 
al bliuwt de himel boppe 
foar minsken dôf en stom, 
wy sjonge en wy roppe 
jo lof by fluit en trom. 
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4 De lier hong oan de wylgen  
misericordia, 
God sil ús net ferdylgje,  
Him komt de gloarje ta. 
Syn wurd sil ús genêze 
halleluja, 
dan sil it wer sa wêze_as  
yn Galiléa. 
 
Earste lêzing : Lukas 10 : 1-12 , 17-20  
 
Liet 315 : 3  
 
3 Gemeente, oan jim ierdske hannen 
hat God dit boadskip tabetroud; 
o draach it út nei alle lannen, 
sadat it rûnom wjerlûd jout. 
En is de ropstim ta ús kommen 
dat minskegeunst en -hearlikheid 
ferwaait as gers en greideblommen – 
Gods wurd bestiet yn ivichheid. 
 
Twadde lêzing : 2 Korintiers  12 : 1-10  
 
Liet 905 : 2,3  
 
2 Wat kin ik winne mei myn soargen, 
wat helpt it dat ik my beklei? 
Wat jout it as ik yn ’e moarntiid 
al suchtsjend oansjoch tsjin de dei? 
Want myn fertriet of myn gemis 
wurdt dan noch grutter as ’t al is. 
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3 Fyn leaver krêft troch stil te wêzen 
en libje fleurich, woltemoed. 
God sil genedich jim genêze, 
Hy dy’t jim op syn paden stjoert. 
Wat ús ûntbrekt ûntgiet Him net, 
Hy sil foarsjen yn ús ferlet. 
 
Ferkûndiging  
 
Liet 900  (Spaansk en Frysk)  
 
Nada te turbe, nada te espante; 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante; sólo Dios basta. 
 

Lit neat dy deare, lit neat dy skeine. 
Wa’t oan God fêsthâldt fynt inkeld seine. 
Lit neat dy deare, lit neat dy skeine. 
Gean mei Gods seine. 
 
Tankgebed  Foarbeaen  Us Heit ( liet 369B )  
 
Us Heit yn ’e himel, 
lit jo namme hillige wurde, 
lit jo keninkryk komme, 
lit jo wil dien wurde 
op ierde likegoed as yn ’e himel. 
Jou ús hjoed ús deistich brea 
en ferjou ús ús skulden, 
sa’t wy ús skuldners ek ferjûn hawwe; 
en lit ús net yn fersiking komme, 
mar ferlos ús fan ’e kweade. 
Want jowes is it keninkryk en de krêft 
en de hearlikheid oant yn ivichheid. Amen. 
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Liet 968 :1,4,5  
 
1 De tsjerke fan ús Heare 
hat yn Him fêste grûn, 
is skepen ta syn eare, 
de breid fan syn ferbûn. 
Om har hat Hy ferlitten 
it himelsk hillichdom. 
Want God, sa mei’ wy witte, 
seach nei syn tsjinstfaam om. 
 
4 Hoe’t ek de tiden woeden, 
nea foel it lofliet stil. 
God nimt ús yn syn hoede, 
syn frede_is al op til! 
It leauwe wurdt oanskôgjen, 
Hy dy’t syn breid bemint, 
sil ’t allegear foltôgje, 
de tsjerke, hja oerwint. 
 
5 Mei God binn’ wy feriene 
mei Heit en Soan en Geast, 
mei dy’t oerwinners wiene 
har trou is ús ta treast. 
Bewiis ús jo genede, 
dan sjonge wy befrijd, 
hjoed en yn ivichheden, 
ús lofliet lykas sy. 
 
 
Segen  
 


