
Liturgyske suggestjes foar de sneinen dy’t yn it tiidrek fan de 
kneppelfreedbetinking falle. 
 
Mei as basis de lietsuggestjes fan de redaksje fan De Eerste Dag by it oekumenysk 

lêsroaster, steane hjirûnder yn it Frysk beskikbere lieten om te brûken yn ‘e  njoggen 
tsjinsten dy’t falle yn ‘e (rom) sechstich dagen fan de kneppelfreedbetinking.  
Graach ferwiis ik foar de algemiene liturgyske ûnderdielen en de tiidseigene gebeden nei de 
teksten foar it A-jier yn it Tsjinstboek, in oanset, diel I, dat alle dominys yn Fryslân yndertiid 

krigen ha. Wa’t it net hat kin it fergees by my krije. De ynhâld fan dit Tsjinstboek is lykwols ek 
digitaal beskikber: www.dienstboek.nl . 
As yntreelieten binne yn dit oersjoch allinne de psalmen neamd, mar ek de earste tsien lieten 
út ’e bondel Tuskentiden (TT) kinne goed as sadanich brûkt wurde.  
Yn in taheakke doch ik noch in oantal suggestjes foar de ferskate ûnderdielen fan de liturgy. 
Spesjaal omtinken wol ik freegje foar de lieten fan Fedde Schurer (sa nau ferbûn mei 
Kneppelfreed) dy’t steane yn ’e bondel De gitaer by it boek (1969, Bosch en Keuning; no 

allinne noch antikwarysk te besetten). Mei help fan in kantorij of in solosjonger soene dizze 
lieten goed ûnderdiel fan de tsjerketsjinst wêze kinne. Der wurdt mominteel wurke oan in nije 
útjefte, der ‘t net allinne de meldijen fan Louise Godin yn steane, mar ek nije, dy’t troch 
hjoeddeistige komponisten makke binne of wurde sille. De Yntertsjerklike Kommisje foar de 
Fryske Earetsjinst organisearret op 16 oktober yn ’e Martinitsjerke yn Snits in Fryske 
Sjongmiddei dêr’t in ek oantal fan dizze lieten op ’e nije meldijen yn songen wurde sille.  
 
Om jim oan te fiterjen it Frysk yn tsjerke te brûken lit ik noch efkes Fedde Schurer oan it wurd 
komme: 
   God joech ienris ‘t Fryske folk 
   de eigen taal ta sieletolk. 
 
   Dominy dy’t it better wit 
   docht oft hy gjin Frysk ferstiet, 
 
   sprekt dit folkje no fuortoan 
   yn ‘e taal fan Hollân oan, 
 
   oars wie yn in amerij 
   dominy syn prestiizje wei. 
 
   ‘t Folkje, al te gau oerstaak, 
   skammet him syn âffaars spraak. 
 

Giet âld-Fryslân nei de grûn, 
dominy bliuwt wol like sûn. 
-------------------------------------- 
‘T Folk ferfrjemdzje fan syn taal, 
sis, is dat jins ideaal? 
 
Yn Gods skepping skieding slaan, 
feint fan God, mei’ jo dat dwaan? 
 
Sa, sà smytst dyn eare wei – 
soan fan Fryslân, skamje dij! 

 
 (Dominé-Hollânist, Samle fersen, side 81) 

       
Cor Waringa, De Jouwer 

 
 

http://www.dienstboek.nl/


Snein 18 septimber, de earste snein fan  ‘e hjerst   
       
Yntreeliet  Ps 122:1,(2),3      
Lêzingen en Lieten Jona 3:10-4,11  Ps 145: 1- 4, Gitaar AT 66, TT100  
   Fil 1: 21-27  Ges 398,  
   Mat 20:10-16  Ges 482, Zingend Geloven 7,67*, Gitaar NT 38 
Liet foar dizze snein Ges 482     

 
 

Snein 25 septimber, de twadde snein fan ‘e hjerst 
 
Yntreeliet  Ps 78:1-3     
Lêzingen en Lieten  Ez 18,1-4.25-32 TT 32,  Ps 25 Ges 151 

   Fil 2,1-13  Ges 97, Ges 158, TT83, TT86   
   Mat 21,23-32  Ges 70, Ges 88,TT206, Gitaar NT 44 
Liet foar dizze snein Ges 151 
 

Snein 2 oktober, de tredde snein fan ‘e hjerst  
 
Yntreeliet  Ps 119:31-34   
Lêzingen en Lieten  Jes 5,1-7  Gitaar AT 54, TT 210, Ps 80:4-8 

   Fil 2,14-18   TT 90 
   Mat 21,33-43  Ges 61, Gitaar NT45,  
Liet foar dizze snein TT 210 
 

Snein 9 oktober, de fjirde snein fan ‘e hjerst 
 
Yntreeliet   Ps 119:16-18 
Lêzingen en Lieten  Jes 25,1-9  Ges 27, ges 41, TT31, Gitaar AT 64 

   Fil 3,17-21  Ges 439 
   Mat 22,1-14 Gitaar NT 46, Ges 229, Ges 342, Ges 50 : 8, 

     Alles wordt Nieuw I,22*) 
Liet foar dizze snein Ges 27 

 

*) AwN 1,22 It grutte feest. 
 
1 
In kening stjoerde boaden 
foar ‘t feest dat komme soe 
syn freonen waarden noade 
mar sjoch, gjinien dy’t koe.  
Sy hienen wis wol niget 
en wienen mei him bliid, 
mar seinen: ‘t Muoit ús tige, 
wy hawwe_it net oan tiid. 
 
2 
Op nij stjoerde_er syn boaden 
‘t paleis út nei de stêd. 
De riken dy’t ik noade 
ha ’t drok en komme net.  
Gean dêrom nei de wegen 
en nim de earmen mei, 
de stumpers út ‘e stegen 
mei’ komme op myn dei. 
 



3. 
Jou har in plak, it bêste, 
sadat in elk it sjocht: 
de earsten wurde lêsten, 
en ‘t feest, it feest giet troch! 
 
 Tekst Hanna Lam 
 Oersetting Cor Waringa 

 

Snein 16 oktober, de fyfde snein fan ‘e hjerst 
 
Yntreeliet  Ps 130 
Lêzingen en Lieten  Jes 45,1-7 Ps 81, ps 82, ps 92, ps 96, ges 1, 
   1 Tess 1,1-10 Ges 44, ges 301 
   Mat 22,15-22 Gitaar NT 47 
Liet foar dizze snein TT 37 
 

Snein 23 oktober, de sechsde snein fan ‘e hjerst 
 
Yntreeliet   Ps 138 
 
Lêzingen en Lieten  Deut 6,1-9 Ges 62, TT 62, TT28 

   1 Tess 2,1-8 Ges 326, TT90 
   Mat 22,34-46 Ges 108, TT79 
Liet foar dizze snein Ges 62, TT 62 

 
 

Snein 30 oktober, de sânde snein fan ‘e hjerst 
 
Yntreeliet  Ps 126 : 1,2 
Lêzingen en Lieten  Spr 9,1-18 Ps 111, Ges 22 

   1 Tess 2,9-13 Ges 326, TT 90 
   Mat 25,1-13 Gitaar NT 50, Ges 63, ges 262, ges 295 
Liet foar dizze snein Ges 262 

 

Snein 6 novimber, de achtste snein fan ‘e hjerst 
 
Yntreeliet   Ps 85 
Lêzingen en lieten  Jes 48,17-21 Ps 102, ps 130, Ges 124, ges 224 

   1 Tess 4,1-8 Ges 99 
   Mat 25,14-30 Ges 100, ges 106, ges 252, ges 486, TT 222 
Liet foar dizze snein Ges 279 
 

 

Snein 13 novimber, de njoggende snein fan ‘e hjerst 
 
Yntreeliet  Ps 9:1,4,5 
Lêzingen en lieten  Ez 34,11-17 ps 23, ps 100, ges 36 
   1 Tess 4,9-12 ges 92, TT48 
   Mat 25,31-46 Ges 91, ges 176, ges 350, TT190 
Liet foar dizze snein TT 190 

 
 



In útwurke oarder foar snein 13 novimber 
 
 
Wurd fan wolkom 
 
Yntreeliet  Tuskentiden 1 
 

 
 
2   Dit hûs oerlibbe stoarm en striid, 

in tsjerke, boud fan stof; 
hjir hinget út ferfleine tiid 
in wolk fan liet en lof. 

 
3 In hûs, dat alle spoaren draacht 

fan minsken, wif en tear; 
de pylder, ’t hiele hûs ta skraach, 
woll’ Jo dat wêze, Hear? 

 
4 Wurdt dit in hûs, in oarde, dêr’t 

de himel iepenteart, 
dêr’t ingels tsjûgje fan jo treast, 
dêr’t elk Jo kennen leart? 

 
5 Bring ús jo antlit hjir oan ’t ljocht, 

jo namme, dy’t ús liedt, 
jo plan, fan ivichheid betocht, 
en wij ús ta jo ried. 

 
7 Dit hûs slyt lykas wy, mar wa’t 

hjir feilich skûlplak fûn 
wurdt bliuwend op syn libbenspaad 
wer moed en sterkte jûn. 

 
 tekst  Sytze de Vries  
 oersetting   Atze Bosch 
 meldij  Willem Vogel  

  
Moedjouwing en Groet 
 
F     Wy ferwachtsje ús help fan de Hear 
G dy't himel en ierde yn it ljocht rôp. 
F Nea sil Er ús sitte litte;   
G ivich is syn trou.  
F De Hear mei by jim wêze. 
G Syn Geast yn ús fermidden 



Gebed fan neierkommen 
   (Tsjinstboek I, side 771 - 777, of songen TT 11)) 
Kyrië 
   (Tsjinstboek I, side 778 – 781)  
 
Gloarialiet  Ges 21 : 1, 4 en 8 
 
Gebed foar de lêzingen 
 
Lêzing út ‘e profeten Ezechiël 34 : 11 - 17  
 
Liet   Tuskentiden 32 
 
Lêzing út it evangeelje Matteüs 25 : 31 - 46  
 
Liet   Akklamaasje ‘Jo komt de lof ta’  
   (Tsjinstboek I, side 617) 

 
 
Preek  
 
Liet    Tuskentiden 190 (Liet foar dizze snein) 
 
In belidenis fan it leauwe 
 
Liet   Tuskentiden 96 
 
Gebeden  Tankgebed 
   Foarbeaen (ôfwiksele mei de akklamaasje: 

 
   Stil gebed 
   Us Heit (Tuskentiden 229) 
 



 
Ynsammeljen fan ’e jeften 
 
Einliet    Tuskentiden 237 
 



 
Seine 

 
Taheakke 
 
1. Gebeden fan neierkommen. 
 
 Njonken de teksten út it tsjinstboek kin ek tocht wurde oan TT 11,12,13. 

 
2.  Kyriegebeden  
 
 Sjoch bygelyks TT14,15,16, 225 en de farianten yn it Tsjinstboek. 
 

3. Glorialieten  
 
 TT 17, TT18, TT19, TT 89 , TT 94, 

 
4. Gebed foar de skriftlêzingen 

 
 It gebed fan ’e snein foar de skriftlêzingen kin ek songen wurde mei de wurden fan  
 TT 6, ges 326, ges 328 

 
5a. Fryske belidenissen fan it leauwe. 



 
 De Apostoalyske Belidenis: Tsjinstboek, in oanset, diel II, side 101 

 
 In Remonstrantske Belidenis  
 Wy beseffe en oanfurdzje 
 dat wy ús rêst net fine yn ’e wissichheid fan wat wy belide 
 mar yn ferwûndering oer wat ús tafalt en jûn wurdt; 
 dat wy ús bestimming net fine yn ûnferskillichheid en habsucht 
 mar yn wekker wêzen en yn ferbûnens mei al wat libbet; 
 dat ús bestean net foltôge wurdt troch wa ‘t wy binne en wat wy ha, 
 mar troch dat wat ûneinich grutter is as wy befetsje kinne. 
 Troch dit besef laat, leauwe wy yn Gods Geast 

dy ‘t alles wat minsken fan elkoar skiedt te boppen giet 
en har besielet ta dat wat hillich is en goed, 
dat se, sjongende en swijend, 
biddende en hanneljend, 
God earje en tsjinje. 
Wy leauwe yn Jezus, in minske fol fan Geast, 
it antlit fan God dat ús oansjocht en ûngerêst makket. 
Hy hie de minsken leaf en waard krusige 
mar libbet, syn eigen dea en dy fan ús foarby. 
Hy is ús hillich foarbyld fan wysheid en moed 
en bringt ús Gods ivige leafde deunby. 
Wy leauwe yn God, de Ivige, 
dy’t net te bedipjende leafde is, 
de grûn fan ús bestean, 
dy’t ús de wei wiist fan frijheid en gerjochtichheid 
en ús winkt nei in takomst fan frede. 
Wy leauwe dat wysels, 
sa swak en feilber as wy binne, 
roppen wurde om,  
mei Kristus en alle minsken dy ‘t leauwe, ferbûn, 
tsjerke te wêzen yn it teken fan de hope. 
Want wy leauwe yn in takomst fan God en wrâld 
yn in goddelik geduld dat tiid jout 
om te libjen en te stjerren en op te stean, 
yn it keninkryk dat is en dat komme sil, 
dêr’t God foar ivich wêze sil: alles yn allegearre. 
 
Oan God wês de lof en de ear 
yn tiid en ivichheid. Amen. 

 
 In belidenis fan Hans Bouma 
 

Ik leau yn God, Hy is ús Heit. 
Hy is mei dizze wrâld útein set, 
Hy giet troch mei dizze wrâld. 
Ik ken Him troch syn Soan, 
Jezus Kristus, ús broer,  
de Hear dy’t wy folgje wolle. 
God hat Him wold. 
Syn Geast rôp Him ta libben 
yn ‘e faam Marije. 
Syn libben wie ien lijen. 
Oan 'e ein hong Er oan it krús. 



Hy stoar - it wie in hel. 
Mar de dea hold Him net fêst. 
De tredde deis  
liet Er it grêf efter Him. 
Syn wei rûn út op 'e himel. 
as in foarst troanet Er nêst God, 
de Heit dy’t alle macht hat. 
Hy komt werom, 
de Hear dy't it lêste wurd hat. 
Hy sil beslisse oer ús libben. 
Ik leau yn de libbene God, 
God sa't Er mei ús dwaande is. 
Ik leau yn de Hillige Geast. 
Ik leau yn it lichem fan Kristus: 
Syn tsjerke op ierde, altyd, rûnom, 
in lichem fan tsjinstberens. 
Wy stjerre net foargoed. 
God bewarret ús foar it slimste. 
Ik leau yn 'e ferjouwing fan sûnden. 
Ik leau dat it libben trochgiet; 
de dea moat ús frijlitte. 
God is trou oan wat Er makke. 
Ik leau yn in lokkich ein: 
In nije skepping; 
God dy’t wennet by de minsken.  

 
 In belidenis (Unbekende komôf) 
 
 Wy fertrouwe op God 

gjinien hat Him oait sjoen, mar Hy is der altyd 
Wy tidigje op God, de skepper fan it libben. 
Wy sykje ús hâldfêst by Jezus. 
Hy is in minske nei Gods hert, 
Hy hat Gods leafde sjen litten, 
Hy hat striden foar gerjochtichheid. 
 
It hat him syn libben koste, mar dizze wei rûn net dea. 
Wy leauwe yn ‘e opstanning fan Jezus, 
leafde dy ’t de dea de baas is. 
By alles wat wy dogge litte wy ús liede troch de Geast fan God, 
dy’t ús fernimstich makket en ús hope jout. 
Wy besykje hieltyd  wer op ‘e nij in gastfrije tsjerke te wezen 
dêr ’t minsken elkoar yn bemoedigje op de wei fan Jezus. 
Wy fiele ús ferbûn mei wa ‘t ús foargien binne. 
Wy rekkenje der op dat God ferjout wat ferkeard wie  
en ús oan ‘e ein de hân boppe de holle hâld 
en dat Er ús dernei net loslitte sil. 
Amen. 

 
5b. Lieten by de belidenis fan it leauwe 
 
 TT 17, TT 95, TT 96 

 
6. Us Heit 



 
 Ynstee fan it mei inoar sprutsen Us Heit kin oan ’e ein fan de foarbeaen ek songen 
 wurde de bewurking fan Eppie Dam, TT 229. In oare mooglikheid is Gitaar NT 12. 
 

7. In mooglik lêste liet 
  
 TT 237 


