
1 
 

Meniste Gemeente Ljouwert  
29 jannewaris 2023  

Voorganger: sr. Geeske Bies 
Organist/pianist: Simon Bouma 

Tema: Lokkich binne jim … 

 
* Meidielings en oanstekken fan de kears  
 
* Bemoediging en groet 
 
* Sjonge De freugde liedt ús nei dit hûs FNL 280: 1, 3 en 5 

 
 
 
3. In hûs dat alle spoaren draacht 
fan minsken, wif en tear; 
de pylder, ’t hiele hûs ta skraach, 
wool’ Jo dat wúze, Hear? 
 
7. Dit hûs slyt lykas wy, mar wa’t 
hjir failich skûlplak fûn, 
wurdt bliuwend op syn libbenspaad 
wer moed en sterkte jûn. 
 

 
* Gebet  
 
*Sjonge Om Jo te earjen komme wy hjir, Heit FNL 274 

 
 
2. Untfermje jo, kyrie eleïson, 
wês ús neiby, sjoch yngeand nei ús om, 
kom mei jo frede, jo barmhertichheid, 
dêr’t alle leafde fan ’e wrâld yn leit. 
 
3. Wy sjonge mei-inoar Jo ús gloarje ta, 
bliid mei it libben, dat we_inoar noch ha. 
Jou ús besieling om jo wei te gean, 
de glim fan jo genede_oer ús 
bestean. 
 
 

 
* Bibellêzing OT Sefanja 2: 3 en 3: 9-13 
 
* Sjonge Wês net oergeunstich op ‘e goddeleazen FNL 37: 1 en 9 
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9. Bliuw fier fan ’t kwea  
en hâld dy oan it goede, 
dat hjir dyn wenstee  
duorjend wêze mei. 
De Hear nimt wa’t Him trou is, 
yn syn hoede, 
mar reaget wa’t ferkeard is, 
ienkear wei. 
Dy’t Him beminne,  
libje bliid te moede, 
hja sille ’t lân bewenje  
dei oan dei. 
 
 
 
 
 

 
* Bibellêzing NT Matt: 5: 1-12  
 
* Sjonge Gelokkich is elk TT 59  
 

 
 
Susters 2. Gelokkich is elk  

dy ‘t treuret om leed 
mar troch syn bliermoedichheid  
helpt in ‘e need 

 
Bruorren 3. Gelokkich is elk  

dy’t suverfan sin 
mei wapens fan earlikheid  
heechmoed oerwint 

 

Susters 4. Gelokkich is elk  
dy ‘t trochset as ’t moat 
oant hy yn gerjochtichheid  
frede brocht hat 

 
Bruorren 5. Gelokkich is elk  

dy’t dêroan foldocht 
en ús út ‘e tsjusternis  
bringt nei it ljocht. 

Allegear 6. Gelokkich is elk  
dy’t leaut sûnder mis 
It Wurd dat yn minsklikheid  
ús foargien is.  

* Oertinking 
 

* Iepen romte 
 
* Sjonge Wat God docht dat is inkeld goed FNL 909: 1, 2 en 3 
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2. Wat God docht, dat is inkeld goed. 
Hy, myn bestean, myn sinne, 
stiet hiel myn libben foar my noed, 
my sil gjin kwea berinne. 
Yn lok en leed 
yn freugde_en need, 
myn God wol him ûntfermje 
en ivich my beskermje. 
 
3. Wat God docht, dat is inkeld goed, 
dat hâld ik yn betinken. 
Hy helpt my, jout my nije moed, 
al soe de dea ek winke. 
As Hy der is, 
dan kin ik wis 
it tsjuster wol ferneare: 
myn ljocht is God, de Heare! 
 
 
 

*Sprutsen foarbeden, hieltyd ôfsletten mei it sjongen fan: 368j:  
Sa bidde wy: ‘Hear, hear ús bidden , lit komme jo ryk!’  

 
Gebet yn stilte.  
Ofslute mei it meiinoar bidden fan it ‘Us Heit’  

 
Us Heit yn ‘e himel, lit jo namme hillige wurde. 

Lit jo keninkryk komme, 
Lit jo wil dien wurde op ierde lykas yn ‘e himel. 

Jou ús hjoed ús deistich brea. 
En ferjou ús ús skulden 

Sa’t wy ús skuldners ek ferjûn ha, 
En bring ús net yn fersiking, 
Mar ferlos ús fan it kweade. 

Want jowes is it keninkryk en de krêft 
En de hearlikheid yn ivichheid. 

Amen. 
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* Kollekte foar Stichting Straatpastoraat Leeuwarden  
Straatpastoraat biedt geastlike stipe by libbensskôgjende en sinjouwingsfragen en siket in balâns tusken 
deunens en distânsje. De strjitpastor hat each foar de breukflakken yn de libbens fan minsken en hoe 't se dy 
ferwurdzje en ferwurkje. It is in frijplak yn de âldste betsjutting fan it wurd. Yn dy sin is it strjitpastoraat in 
feilich plak foar in petear oer skuld, straf, boete en ferjouwing en oer oanfurdigjen fan jinsels. By it 
strjitpastoraat fynst rêst yn in faak opjage bestean, kinst op azem komme en meist kwetsber wêze.  

 
* Slotliet  O grutte God, de leafde sels  FNL 838: 1, 2, 3 en 4 

 
2. Meitsje_ús folbringers fan jo wei, 
ta stim fan jo genede,  
dan giet dy’t wifket mei ús mei 
en fynt de doarmer frede. 
Lit ús yn trou it paad begean 
nei harren dy’t fan fierren stean, 
dat wy, troch Jo feroare, 
de minste wêze doare. 
 
3. Lear ús de godlik-wize wet 
fan leafde te bewarjen, 
dat wy net yn in tizelnet 
fan striid en skeel bedarje. 
Lis op ús lippen ’t âlde wurd 
dat op jo bân mei minsken tsjut. 
Doch troch ús dwaan en litten 
jo hearlik wurk te witten. 
 
4. Jo grutte leafde gie ús foar; 
haw tank foar Kristus’ kommen. 
Wy hawwe doe’t Er iensum stoar 
jo djipste wurd fernommen. 
Noch klinkt dat wurd fan frede_en rjocht,  
it wurdt rûnom ta dieden brocht, 
dêr’t minsken breklik stribje 
mar út jo leafde libje 

* Seine 
Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei, 

Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x) Amen 
 

* * * *** * * *  
Meidielings 

 
As jo fia in bank-app oan de kollekte bydrage wolle, dan kin dat mei dizze QR-koade: 
 
De tsjinsten wurde op fideo opnaam en binne fia de webside fan de gemeente, ûnder it kopke 
‘Preken en harktsjinsten’, oant de sneins dêrop te besjen.  www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
 
Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com  
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl 
Liederen (FNL) overgenomen uit Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke 
Liederen (TT) overgenomen uit Tuskentiden - oanfoljend lieteboek  


