
MOARNSTSJINST OP 25 JANNEWARIS 1997 - DE TREDDE SNEIN FAN EPIFANY 

OM 9.30 OERE YN DE GRIFFORMEARDE TSJERKE FAN WINSUM. 

UTSTJOERING OMROP FRYSLAN 

 

foargonger: ds. Tytsje Hibma 

oargelist: dhr. Simon Schoon 

skriftlêzer: mefr. Tietsje van Wieren 

m.m.f. it koar 'It Lofliet' út Winsum, û.l.f. dhr. Doeke van Wieren 
 

 TARIEDING 

 
 OARGELSPYLJEN 

 

 WOLKOM 
 

 YNTOCHTSLIET: PSALM 66: 1,2 

 

 STIL GEBED 
 

 BEMOEDIGING EN GROET 

 
Us help is yn de namme fan de Hear, dy 't himel en ierde makke hat, 

dy 't trou bliuwt oant yn ivichheid en net loslit it wurk fan syn hannen. 

Genede mei jimme wêze en frede, fan God us Heit en fan de Hear Jezus Christus. 
 

 GEBED + KOAR: KYRIE 

 

Hear, hjir binne wy, minsken grut en lyts, elk mei us eigen ferhaal, 
mei us freugde en fertriet, mei leafde en pine, mei teloarstelling en hope. 

Hear, wy tankje Jo foar al it goede en blide yn us bestean  

dat al wat lykje mei op it goede libben dat Jo mei us diele wolle, 
Mar Hear, we meie Jo ek fertelle fan it tsjuster en de pine yn us bestean, 

fan alles dat us sa sear docht, lilk of beskamme makket. 

 

Hear, wy bidde foar minsken dy't hast net mear fierder kinne, 
dy't ferslein binne troch sykte en fertriet, troch ûnbegryp en iensumheid. 

God fan ljocht, wolle Jo us roppen hearre: 

 KOAR: KYRIE 
 

Hear, wy bidde foar de bern dy't troch grutte minsken misbrûkt binne, 

dy't harren sa bang en ûnfeilich fiele, smoarch en skeind. 
God fan leafde, wolle Jo us roppen hearre: 

 KOAR: KYRIE 

 

Hear, wy bidde foar alle minsken dy't harren lyts en bang fiele, 
skuldich en mislearre, dy't gjin hope hawwe op in nij begjin. 

God fan libben, wolle Jo us roppen hearre: 

 KOAR: KYRIE 
 

Hear, Jo kenne us en wy lizze us libben yn Jo hân. 

Jo binne dochs sterker dan us pine en us skuld? 
Wolle Jo us helpe om nij te libjen as jo bern? 

Wolle Jo us sterk en moedich meitsje 

om wegen te sykjen fan rjocht en frede en leafde? 

Dat bidde wy yn Jezus' namme. 
Amen. 



 

 SJONGE: GESANG 437 

 
 WURD FAN LIBBEN 

 

As wy machteleas of skuldich steane  
by de brokstikken fan it libben, 

as wy gjin wurden mear hawwe 

fan hope en treast, 

as wy it paad bjuster binne  
en net mear witte wer't we it sykje moatte, 

dan meie we harkje nei it wurd fan de Hear: 

 
 (Matteus 11: 28-30) 

 

Kom by My, allegearre dy 't wurch en swier beladen binne, 

en Ik sil jimme rêst jaan. 
Nim myn jok op 'e skouders  

en lear fan My myld en dimmen te wezen, sa 't ik bin. 

Dan sille jimme in plak fine om te resten, 
want myn jok draacht maklik en myn lêst is licht. 

 

 
 TSJINST FAN IT WURD 

 

 SJONGE: GESANG 328: 1,2 KOAR, 3 GEMEENTE 

 
 WURD FOAR DE BERN 

 

 DE BERN GEANE NEI DE BERNETSJINST 
 

 LEZING: JONA 4 

  
Jona, in profeet ut Israel moat fan God nei Nineve, 

de grutte stêd fan de Assyriers, de grutte fijân fan Israel. 

God hie sjoen dat der in protte ferkeards barde yn Nineve 

en Jona moast de ynwenners it oardiel oansizze: 
Noch fjirtich dagen, dan wurdt de stêd ûnderste boppe keard. 

Mar de ynwenners fan Nineve kamen ta ynkear. 

Hja leauden God en kearden har of fan it kwea. 
En - sa einiget it foarige haadstik - doe 't God seach wat se diene,  

en hoe 't se har fan har ferkearde praktiken ôfkearden, 

dearde it Him oan: it ûnheil dat Er harren oansein hie, die Er net. 

We lêze dan fierder yn haadstik fjouwer: 
 

 SJONGE: PSALM 103: 3,4 

 
 LEZING: MATTEUS 8: 5-13 

 

 SJONGE: GESANG 51: 1,2  
 

 FERKUNDIGING 

 

It is hjoed de tredde snein nei epifany, 
de grykske namme fan it trije-keningenfeest op 6 jannewaris. 

It feest fan epifany dat benammen yn de easterske tsjerken fierd wurdt 

is it feest fan de ferskining fan us Hear Jezus 



as it ljocht dat God yn us tsjustere wrâld skine litte woe, 

it ljocht dat yn Israel opgong om te strieljen oer alle folken. 

 
 Yn dat ljocht sjogge we no Jona sitten,  

 profeet fan Israel oan de rane fan Nineve. 

 Jona en Nineve, dy't beide it ljocht fan God net ferneare koene. 
 

Jona, do betsjut dy namme, symboal fan de geast, fan frede en ljocht 

Jona moast fan God nei Nineve, 

de haadstêd fan it grutte en machtige Assyrische ryk, 
dat lei yn it fierste easten fan de doe bekende wrâld. 

Sis harren oan, sei God tsjin Jona, 

dat de ferkeardens by harren sa heech oprûn is,  
dat Ik it net oer de holle sjen kin. 

 

 Nineve as symboal foar de folken fan de wrâld. 

 We kinne us der wol wat by foarstelle, by dy ferkeardens: 
 slachtpartijen yn Algerije, geweld op strjitte, 

 riken dy't har ferite en earmen dy't stjerre fan de honger, 

 ûnfeilichheid, stelle, rove, bern dy't misbrûkt wurde  
 

Mar Jona woe net, hy soe noch leaver. 

Nei de grutste fijân fan Israel ta te preekjen? 
En wat soene se der yn Nineve wol sizze? 

Soene se him net fjouwerkant útlaitsje 

of just ferskuorrende lilk him te pakken nimme? 

Jona flechte fuort, krekt de oare kant op,  
sa fier it westen yn as er mar koe, 

mei in boat oer se nei Tarsis yn Spanje. 

Mar op se kaam Jona dochs God tsjin 
earst yn de stoarm en letter yn de rêding troch de grutte fisk. 

God dy't it wurk fan syn hannen net loslit 

en minsken al wer oan op de goede wei helpt. 
  

No gong Jona dan dochs nei Nineve, 

dy grutte stêd, wer't je wol trije dagen foar nedich hiene om troch hinne te rinnen, 

en hy run de stêd yn, net te fier, foaral net te fier, 
ien deireis gong er de stêd yn om it oardiel oan te sizzen: 

Noch fjirtich dagen, dan wurdt Nineve ûnderste boppe keard. 

 
En wûnderlik, hast net te leauwen,  

de minsken yn Nineve leauden God en kearden om. 

Lyts en grut hâlde op mei iten en drinken en die de rouklean oan. 

De kening kaam fan syn troan en joech it foarbyld foar minske en bist. 
Lit gjinien mear ite of drinke, doch boeteklean oan en rop mei ynmoed ta God. 

Wa wit, as it God ris oandearde! 

As er ris ôfseach fan syn gleone grime en wy net omkamen! 
 

 Nineve as symboal foar de folken fan de wrâld. 

 Kinne wy us dat foarstelle? 
 Sa'n leauwen, sa'n omkear ûnder de minsken. 

 Minsken en bisten, grut en lyts, skuldich en ûnskuldich, 

 dieders en slachtoffers fan al de ferkeardens, 

 allegearre rinne se yn deselde rouklean en roppe oan God. 
 

En dan komt it ferlossende wurd: 

Doe't God seach wat se diene, en hoe't se har  



fan har ferkearde praktiken ôfkearden, dearde it Him oan: 

it ûnheil dat Er harren oansein hie, die Er net. 

 
Mar no komt Jona wer yn byld. 

En minder as ea liket er op in fredesdo, op de geast fan libben. 

Mear as ea stiet er it ljocht fan God yn't paad. 
Hy kin de omkear fan Nineve net ferneare. 

Dy kweade stêd moast ommers ûnderste boppen keard wurde. 

Hy kin de goedens fan God net ferneare. 

Sjogge jo no wol, Hear, ik wie net foar neat flechte. 
Ik wist wol, dat Jo in God binne fan genede en barmhertichheid,  

sunich mei syn grime, rynsk yn trouwe leafde, 

in God, dy 't it oandeart om ûnheil te bringen. 
Hy kin sels syn eigen libben net mear ferneare. 

No dan, Hear, nim myn libben mar, leaver dea as dat ik sa libje moat. 

 

En dan dy iene fraach fan God: 
Hasto wol it rjocht om sa nidich te wezen? 

Is it goed, datsto sa lilk bist? 

 
Dernei is Jona de stêd útgien, hat in plak útsocht oan de eastkant fan de stêd. 

Der hie der him in skûle makke, in leafhutte en wie der ûnder sitten gien 

om te sjen hoe't it mei de stêd ôfrinne soe. 
Jona, dy't earst nei it fierste westen flechtsje woe is no yn it fierste easten belâne. 

It docht tinken oan de wurden fan psalm 103 dy't we songen hawwe: 

Sa fier as it easten leit fan it westen, sa fier docht God de sûnden by us wei.  

Mar der is Jona noch net oan ta. 
 

 It is ferliedlik om neist Jona sitten te gean. 

 Sels moai ut it sicht bliuwe yn je eigen skûlplak  
 en dan mar tasjen en ôfwachtsje oan't de koppen rôlje sille. 

 

Mar God hie Jona net roppen om ta te sjen 
op de ûndergong fan al dy ferkearde minsken 

mar just om ljocht te bringen nei de úteinen fan de ierde. 

Uteinlik moat Jona it leare troch de wûnderbeam, 

dy't him earst ynienen sa moai skaad joech  
en letter like hurd wer dea gie. 

As it dy al sa begruttet om dy beam diesto net groeie litten hast, seit God, 

soe it My dan net begrutsje om sa'n grutte stêd Nineve 
der't allinne al mear as hunderttweintich tûzen lytse bern wenje 

dy't it ûndersykje noch net witte tusken har rjochter en linker hân? 

En dan noch al dat fee? 

 
--- 

 

It koar sjongt aansten it liet 'In spyltúch bin ik yn Gods hân'. 
Dy wurden binne troch Fedde Schurer skreaun by de profesij fan Jesaja 61 

oer de Messias, de kening fan frede dy't God stjoere soe: 

 
De Geast fan God de Hear is oer my kommen, 

want Hy hat my salve 

en my útstjoerd om fersleinen bliid boadskip te bringen, 

om brutsene herten te ferbinen, 
om ûnfrijen de frijheid oan te sizzen 

en dy't fest sitte ferlossing ut har bannen, 

om fan de Hear út te roppen in genedejier.  



             KOAR: IN SPYLTUECH BIN IK YN GODS HAN (FEDDE SCHURER/YME VISSER)  

 

 DE BERN KOMME WEROM 
 

  

 TSJINST FAN DE JEFTEN 
 

 GEBEDEN 

 

 EINLIET: O GOD, O GEAST, O LJOCHT (wize: JDH 200) GEMEENTE 1,3, KOAR 2 
 blide stimmen, side 59  

 

 
 SEGEN 

 

De genede fan us Hear Jezus Christus en de leafde fan God 

en de mienskip fan de Hillige Geast wes mei jim allegearre. 
 

 SJONGE: HEIT, NO 'T WY FUORTGEAN (wize: JDH.62)  1 fers 

 blide stimmen, side 65 
 

 OARGELSPYLJEN 


