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-Musyk 
 
-Wurd fan wolkom en meidielings 
 
-Begjinliet : Liet 84a: 1 en 2 
 
 Wat hâld ik fan jo hús, 
 Hear fan ‘e himelske legers. 
 Ik kin sa ynlik langje nei 
 in plakje op Gods binnenplein. 
 Siik fan ûnwennigens bin ik 
 myn liif ropt om God, 
 om ‘e libbene God. 
 
 In mosk fielt him dêr thús, 
 Hear fan ‘e himelske legers. 
 In sweltsje bringt har jongen op 
 by Jo ûnder de pannen, God. 
 Wenje by Jo is in seine, 
 sa’n bliuwende kâns om te sjongen foar Jo. 
 
 Wat hâld ik fan jo hûs! 
  
-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 
 
-Kyrie en gloria: Liet 299j 
 
 Om de minsken en de bisten, 
 om de honger en it leed, 



 om de lytsen en de grutten 
 al jo skelsels yn har need, 
 
 om de minsken sûnder takomst, 
 om de macht dy’t har benearret, 
 roppe wy foar alle folken: 
 Kyrie eleison, Hear! 
 
 Eare oan de God fan de himel, 
 dy’t de grûnslach fan de skiednis is. 
 Eare oan de foarst fan de folken; 
 Gloria in excelsis! 
 
 Frede by minsken op ierde, 
 dêr’t syn takomst al geande is. 
 Frede by lytsen en grutten: 
 Gloria in excelsis! 
 
-Gebed van de zondag 
 
-Ynlieding 
 
-Profetenlêzing: Hosea 14: 2-7 
 
Kom dan werom, Israel, nei de Hear, dyn God, 
want do bist stroffele oer dyn eigen ûngerjochtichheid. 
Nim wurden mei, as jim by de Heare weromkomme, 
en sis tsjin Him: 
‘Nim alle ûngerjochtichheid wei 
en nim it goede oan: 
de frucht fan ús lippen wolle wy offerje. 
Assur sil ús net mear ta helpe wêze, 
hynsteride dogge wy ek net mear oan; 
en wy sille net mear  ‘ús God’ neame 
wat wurk fan ús eigen hannen is; 



want by Jo fynt de wees barmhertichheid.” 
 
Ik wol har fan har ôfkearigens ôfhelpe 
en har fan herte leafhawwe, 
as myn grime him fan har ôfkeart. 
Ik wol foar Israel wêze as de dauwe, 
hy sil bloeie as in leelje, 
hy sil woartels sette as de beammen op ‘e Libanon. 
Syn nije leaten sille wiid wreidzje, 
syn pracht sil wêze as fan ‘e olivebeam, 
hy sil rûke as de Libanon. 
 
-Liet 62 A 
 
 By God allinne fyn ik rêst, 
 fan Him komt myn befrijing. 

 
-Evangeeljelêzing: Johannes 4: 43-54 
 
Nei twa dagen gong Er dêrwei nei Galilea, 
wylst Jezus doch sels ferkleare hie,  
dat in profeet yn syn heitelân net eare wurdt. 
Doe’t Er  dan yn Galilea kaam,  
hellen de Galileeërs Him yn, om ’t se sjoen hiene, 
wat Hy allegear yn Jeruzalem op it feest dien hie, 
want hja wiene sels ek opgien nei it feest. 
Sa kaam Er wer yn Kana yn Galilea, 
dêr’t Er wetter ta wyn makke hie. 
No wie yn Kafarnaum in keninklike amtner, 
waans soan siik wie. 
Doe’t hy hearde dat Jezus út Judea wei yn Galilea kommen 
wie, gong er nei Him ta en frege Him  
oft Er delkomme koe en syn soan better meitsje, 
want dy lei yn it stjerren. 
Jezus sei tsjin him:  
“As jimme gjin tekens  en wûnders sjogge, 



sille jim net leauwe!” 
De keninklijke amtner seit tsjin Him: 
“Hear, kom  del, want myn bern stjert.” 
Jezus sei tsjin him: “Gean, jo soan libbet!” 
De man fertrouwde it wurd, dat Jezus tsjin him sei , 
en sette ôf. 
Op ‘e weromreis kamen syn tjintfeinten him al yn ‘e mjitte 
en seine, dat syn jonge libbe. 
Hy no fernaam by harren nei de tiid, 
dat er better wurden wie; 
hja dan seine tsjin him: 
“Juster op ‘e sânde oere gong de koarts him ôf.” 
Doe waar de heit gewaar, dat it op dy tiid wie, 
dat Jezus tsjin him sein hie: “Jo soan libbet”; 
en hy kaam ta it leauwe, hy en syn hiele folk. 
En dat die Jezus wer as twadde teken, 
nei ’t Er út Judea yn Galilea kommen wie. 
 
-Liet 326 
 
 Fan âlds, fan fierren oan ús jûn, 
 in wurd dat noait fan ús ferdwûn, 
 mar nij en tichteby ús is, 
 dat minske waard en opstien is. 
 
 Dit wurdt waait as de wyn ús oan 
 en siket wenning, set de toan, 
 dit wurd, dat God alearen spriek, 
 dat minskeherten iepenbriek. 
 
 Dit wurd, it libbet yn in liet, 
 dat troch ús sjongen net fergiet, 
 as azem dy’t ús libben skinkt, 
 as maitiid dy’t ta bloeien bringt. 
 Dit liet fersteurt ús nachtlik tij, 



 wy hearre it kear op kear as nij. 
 It brekt de nacht sa swier en ticht, 
 in nije dei, in fiergesicht. 
 
 Fan âlds, fan fierren ús fersein, 
 in namme, nij wer op ús lein, 
 in wurd, dat ús ta spize strekt, 
 in liet, dat fan Gods leafde sprekt. 
 
 O wurd, o hoeder fan ús hert, 
 Jo hawwe ús ta sjongen set. 
 Jo Namme seingje wy rûnom, 
 de God dy’t is, dy’t wie, dy’t komt! 
 
 
-Oertinking  
 
-Musyk 
 
-Foarbeaen, stil gebed,  Us Heit 
 

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  ek wy ús skuldners ferjûn ha. 
En lit ús net yn fersiking komme 

 mar ferlos ús fan ‘e kweade. 
Want Jowes is it keninkryk en de krêft 

en de hearlikhei oant yn ivichheid. Amen 
 
-Slotliet: Liet 416 



 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
 wol oant wersjen oer ús weitsje, 
  lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
 Hear, wêd mei ús oant in oare kear, 
 wol ús mei jo wjukken hoedzje, 
 stypje as de stoarmen woedzje. 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
 wol de wegen foar ús slochtsje, 
 ús net nei ús súnden rochtsje. 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
 as wy wurch en warleas binne, 
 lit ús dan troch Jo oerwinne. 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 
  
-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. 
 
Het liefste lied van overzee 43: 1 en 2 



 
 Ongestraft mag liefde bloeien, 
 vrijuit zoeken naar de zon. 
 Liefdesloop verdraagt geen boeien: 
 Laat haar stromen als een bron! 
 Laat de liefde maar gebeuren 
 als een wonder van het licht, 
 als een regenboog vol kleuren 
 door de hemel zelf gesticht. 
 
 Niemand houdt de liefde tegen 
 waar zij langs de straten gaat. 
 Wie met liefde is gezegend, 
 koestert wie om liefde gaat. 
 God verhoede dat er iemand 
 in de liefde wordt gekrenkt. 
 Ware liefde oordeelt niemand 
 maar aanvaardt haar als geschenk. 
 
-Oargelmusyk 
    

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 


