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-Pianomusyk 
 
-Wurd fan wolkom en meidielings 
 
-Begjinliet : Liet 8b: 1, 2 en 4 
 
 Sjoch it ljocht, sjoch de nacht, 
 sjoch de wûndre stjerrepracht, 
 ljochtsjes ûntelber skine oeral wei. 
 Hear, ik sjoch jo leafde elke dei. 
 Tank dat ik der wêze mei. 
 
 Rûrkin blom, rûk in frucht, 
 rûk dy hearlik frisse lucht, 
 roken ûntelber sweve oeral wei. 
 Hear, ik rûk jo leafde elke dei, 
 Tank dat ik der wêze mei. 
 
 Fiel dyn hert, fiel dyn hûd, 
 fiel it triljen van dyn lûd. 
 Minsken ûntelber komme oeral wei. 
 Hear, ik fiel jo leafde elke dei. 
 Tank dat ik der wêze mei.  
  
-F.       : De Hear wês mei jim! 
-Gem.: En ek mei jo. 
-F.       : Us helper is de Iviche 
-Gem.: dy’t himel en ierde makket. 
-F.       : Hear, lis jo ljocht om ús hinne. 
-Gem.: Hâld jo antlit net foar ús  ferburgen, 
 mar lied ús ta jo frede. Amen 
 
-Liet 8b: 5 
 



 
 Dat ik der bin, ik kin der net oer út. 
 Elke dei sjoch ik my de eagen út. 
 Hear, wat is jo Namme grut! 
 Hear, wat is jo Namme grut! 
 
-Kyrie met Liet 301 j 
 
-Gloria: Liet 305 
 
 Alle ear en alle gloarje  
 jildt ús God, de Trije-yn-ien! 
 Wol ek hjoed de frede fiere 
 dy’t Hy bringt yn ús bestean. 
 God fan ljocht, dy’t ús socht, 
 wês yn leafde ús tagedien! 
 
 Alle eare, alle gloarje 
 jildt de erfgenamt, de Soan! 
 Hy jout ús in nije namme, 
 syn genede bliuwt aloan. 
 Ljocht út ljocht, dat ús socht, 
 stek ús mei jo strielen oan. 
 
 Alle eare, alle gloarje 
 jildt de Geast dy’t libben bringt, 
 dy’t de ienheid yn ús azemt, 
 flam, dy’t us betrouwen skinkt! 
 Kom ús oer, leafdefjoer, 
 dat ús lofliet ivich klinkt! 
 
-Thoralêzing: Exodus 34: 5-7 
 
Doe kaam de Heare del yn ‘e wolk, 
gong dêr by him stean  



en rôp die de Namme fan de Heare út. 
De Heare gong foar him lâns en rôp: 
“Adonai, Adonai, barmhertich en genedich God, 
lankmoedich, grut yn goedgeunstichheid en trou, 
dy’t syn goedgeunstichheid yn stân hâldt foar túzenen….  
 
-Liet 976 
 
 Wy binn’mei leafde troch de Heare delskreaun, 
 dúdllik te lêzen as syn testamint. 
 Want wa’t Hy wie, dat is ús altyd bybleaun. 
 Wy binn’syn skrift dat elk wer lêze kin. 
 
 Wa soe yn ús in brief fan Kristus lêze, 
 hie net de Geast ús oaninoarren reaun? 
 Wy soene losse, deade letters wêze, 
 mar binne no ta nije sinnen skreaun. 
 
 Om wurd foar wurd syn leafde oer te setten, 
 dat bliuwt foar ús bestean it doel, de sin. 
 Lit minsken wer fan syn ûntferming witte, 
 mei’t elk yn ús Gods goedens lêze kin. 
 
 
-Evangeeljelêzing: Johannes 3: 1-16 
 
No wie dêr immen fan ‘e Fariseeërs, by namme Nikodemus, 
in foaraonman fan ‘e Judeeërs; 
dy kaam nachts by Him en sei tsjin Him: 
“Rabby, wy witte dat Jo fan God kommen binne as learaar, 
want gjinien kin dy tekens dwaan, dy’t Jo dogge, 
as God net mei him is”. 
Jezus antwurde him dêrop: 
“Wiswier, wiswier sis Ik jo, 
as immen net fan boppen berne wurdt, 



kin er it ryk fan God net sjen.” 
Nikodemus sei tsjin Him: 
‘Hoe kin in minske berne wurde, as er al âld is? 
Hy kin dochs net wer ta syn memme skurte yngean  
en berne wurde?” 
Jezus antwurde: “Wiswier, wiswier sis Ik jo, 
as immen net berne wurdt út wetter en geast, 
kin er net ta it Ryk fan God yngean. 
Wat út it flêsk berne is, is flêsk,  
en wat út ‘e geast berne is, is geast.  
Fernuverje jo der net oer, dat Ik tsjin jo sein haw: 
Jimme moatte fan boppen ôf berne wurde. 
De wyn waait, dêr’t er wol, en jo hearre syn lúd, 
mar jo witte net, wêr’t er wei komt, en wêr’t er hinne giet; 
sa is it mei eltsenien, dy’t út ‘e geast berne is.” 
Nikodemus antwurde Him dêrop: 
“Hoe kin dat oangean?” 
Jezus antwurde: “Binne jo de learaar fan Israel en fetsje jo dat 
net? 
Wiswier, wiswier sis Ik jo: wy prate oer wat wy witte 
en wy tsjûgje fan wat wy sjoen hawwe, en jimme nimme ús 
tsjûgenis net oan. 
As ik it mei jimme oer de ierdske dingen hân haw en jimme al 
net leauwe, hoe sille jimme leauwe as Ik it mei jimme oer de 
himelse dingen haw? 
En nimmen is opfearn nei de himel, útsein Hy,  
dy’t út ‘e himel delkommen is, de Minskesoan. 
En lykas Mozes de slange yn ‘e woestine ferhege hat, 
sa moat ek de Minskesoan ferhege wurde, 
dat in elts dy’t fertrout, yn Him ivich libben hawwe sil. 
Want sa leaf hat God de wrâld hân, dat Er syn ienichstberne 
Soan jûn hat, dat elts dy’t yn Him fertrouwen hat,  
net ferlern giet, maar ivich libben hat.” 
 
-Liet 686 



 
 
 De Geast fan God, de Hear, skinkt ús in nij begjin, 
 al wa’t syn krêft ferlear ûntdekt wer doel en sin. 
 Wa’t kâld wie, hurd as stien, krijt no in nije siel, 
 ’t ferdielde wurdt wer ien, ’t fernielde wurdt wer hiel. 
 
 Wy binne yn Him doopt en salve mei syn fjoer. 
 Hy jout ús nije hoop yn al ús rêst noch doer. 
 Wa sjocht syn ljocht en praal ,  

wa ken syn loop en baan? 
 Hy wol troch tong’ en taal ús oan inoarren jaan. 
 
 De Geast dy’t yn ús is ropt God mei suchtsjen oan 
 om ús ferrizenis omwille fan syn Soan; 
 jou dat ús libben nea yn waar en wyn fergiet, 
 foltôgje, Skepper Geast wat Jo foar eagen stiet. 
 
-Oertinking  
 
-Pianomusyk 
 
-Foarbeaen, stil gebed,  Liet 1006 
 
 Jo, dy’t wenje yn ‘e himel, as in Heit mei ús begien, 
 jou dat minsken ûnderfine: lykas Jo is der mar ien. 
 Lear ús altyd te fertrouwen op in wrâld net spikerhurd, 
 op jo ryk dêr’t wy yn leauwe  

en dat soms al sichtber wurdt. 
Help ús om inoar te sykjen en te libben nei jo wil. 
Jou ús  dei oan dei te iten, jou dat elk it goed ha sil. 
En ferjou ús wat ferkeard  wie,  
bliuw net by ús fouten stean, 
sa’t ek wy mei wa’t ús kwea die 

 wer yn frede fierder gean. 



 Bring úsb y it goede en wize, 
 en net op ’t ferkearde spoar. 
 Jou dat wy it bêste kieze, 
 yn ús noed stean foar elkoar. 
 Leave Heit, wy meie witte 
 dat jo krêft de ierde stjoert. 
 Mei jo ljocht kinn’ minsken fierder. 
 Hjir en no en aanst. Foargoed. 
 Amen, amen. 
 
-Slotwurd  
 
-Slotliet: Liet 706 
 
 Kom, dûnsje mei de Trije-yn-ien 
 fan ear’t de wrâld begûn; 
 de krêft fan Heit en Soan en Geast, 
 as frisselwurk ferbûn. 
 Want romte en tiid binn’ net ûnstien 
 by tafal en berin; 
 dy dûns fol leafde en hope wie 
 fan alles it begjin. 
 
 Kom, sjoch ’t gesicht fan Trije-yn-ien: 
 It bern fan Betlehem, 
 mar ek de man dy’t hong oan ’t krús 
 dêr by Jeruzalem. 
 De Trije dûnsje  foar it heil 
 fan minslik  fleis en bien; 
 as dea de dûns beheine wol, 
 ferrôlet God de stien. 
 
 Kom, tsjûgje fan de Trije-yn-ien, 
 troch wyn en fjoer befrijd, 
 en priizgje op it pinksterfeest 



 de Namme dy’t fernijt. 
 Wy droege ’t jok fan sûnde en dea 
 dat ús op ’t  skouder leil; 
 fertel de wrâld dy’t sa swier tilt: 
 kom, dûnsje mar, it mei! 
 
 En mei de dûns fanTrije-yn-ien 
 fan ear’t de wrâld begûn, 
 is jo, foar Heit en Soan en Geast, 
 ús gloarjeliet ferbûn. 
 Besjong dan mei in blier gesang 
 wat hoop en leafde die, 
 sjong om it libben stal te jaan: 
 de dûns fan Trije-yn-ien! 
 
-Seine:  
 
-F.       : Yn ús hert en yn ús hûs 
-Gem.: de seine fan God! 
-F.       : Yn ús kommen en yn ús gean 
-Gem.: de frede fan God! 
-F.       : Yn ús libben, op ús syktocht 
-Gem.: de leafde fan God! 
-F.       : Mei de barmhertige God, 
 Heit, Soan en hillige Geast 
 ús sa seinigje en en behoedzje. 
-Gem.: Amen, amen, amen  
 
-Pianomusyk 
    

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


