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1. Deputaten Fryske Earetsjnsten 
 
In de vorige eeuw werden er incidenteel Friestalige diensten gehouden. De bekende vrijgemaakte 
voorganger ds. D. van Dijk preekte soms in het Fries. De neven S.S. en S. Cnossen gingen soms voor in 
een geheel Fryske earetsjinst. In 2000 werd door Omrop Fryslân voor het eerst een Friestalige 
kerkdienst van een vrijgemaakt-gereformeerd kerk uitgezonden. Ds. David de Jong ging voor in 
Frieschepalen. Een jaar later volgde een uitzending vanuit GKv Ureterp, waarin dezelfde predikant 
voorging.  
De zaak kwam in een stroomversnelling toen in 2005 door ing. Tjibbele Miedema uit Franeker de 
Wurkgroep Fryske Earetsjinsten werd opgericht, waarvan ds. Jan J. Poutsma voorzitter werd. In veel 
gemeenten werden Friestalige kerkdiensten belegd, waarin diverse predikanten voorging. Behalve de 
reeds genoemde voorgangers S. Cnossen, D. de Jong en J.J. Poutsma, waren dat de predikanten H.S. 
van Hemmen, A. de Jager, K.D. Smit en M. Tel. Deze laatste predikant gaat nog steeds elk jaar in een 
Friestalige dienst voor, evenals ds. G. Bruinsma, die predikant in Frieschepalen werd.  
De werkgroep zette zich niet alleen in voor het houden van Friestalige kerkdiensten, maar 
ontwikkelde ook materiaal dat in die diensten gebruikt kon worden, als preken, vertalingen van de 
belijdenisgeschriften en liturgische teksten. 
 
Op 2 juni 2010 kreeg de Wurkgroep een kerkelijke status en werd een deputaatschap van de PS 
Fryslân. Voorzitter werd ds. David de Jong, die zich vooral richtte op de vertaling van gezangen uit het 
Gereformeerd Kerkboek. Hoogtepunten waren de publicatie de Heidelberger Kategismus door 
Uitgeverij Van Wijnen en van de Liedbundel Lieten fan leauwe en langstme door Uitgeverij Jongbloed. 
Beide uitgaven zijn gevierd met een publieke presentatie op resp. 12 oktober 2012 in de Martinikerk 
in Franeker en 29 maart 2019 in De Fontein in Drachten. DFE stellen het door hen ontwikkelde 
materiaal beschikbaar via de website www.fryske-earetsjinsten.nl.  
 
De instructie voor het deputaatschap werd door de laatste P.S. Fryslân als volgt omschreven: 
In de Friese classes fungeert een Deputaatschap Friese erediensten (Deputaatskip Fryske 
Earetsjinsten DFE) dat tot doel heeft de Friese taal in de erediensten aan de orde te stellen en te 
bevorderen. 
Inmiddels is de P.S. Fryslân opgeheven en zijn de classes in dit ressort teruggebracht van drie naar 
twee, te weten de classis Drachten en de classis Leeuwarden. Het deputaatschap brengt van zijn 
werkzaamheden nu verslag uit aan de beide classes, waarbij de classis Drachten de 
eindverantwoordelijke is. De instructie van het deputaatschap vermeldt de volgende taken: 
 

1. Steunpunt voor de GKv kerken in Friesland:  
a. het stimuleren van het gebruik van de Friese taal in de eredienst;  
b. fungeren als vraagbaak aangaande het gebruik van het Fries in de eredienst. 

2. Vertalen van de kerkelijke documenten die in gebruik zijn bij de GKv (belijdenisgeschriften, 
liturgische formulieren en gebeden) in de Friese taal. 

3. Het ontwikkelen van materiaal in het Fries voor gebruik in de erediensten (bijvoorbeeld 
prekenbundels). 

4. Samenwerken met interkerkelijke organisaties van de verschillende kerkverbanden in de 
Yntertsjerkelike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE). 

 
  

http://www.fryske-earetsjinsten.nl/
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Op dit moment heeft het deputaatschap de volgende leden: 
 
Geert Bruinsma, Frieschepalen 
Harm van der Heide, Ureterp (Secretaris) 
Mient Holwerda, Blije (Notulist) 
David de Jong, Den Ham (Ov.) (Voorzitter) 
Jan J. Poutsma, Didam 
 
DFE moest in het afgelopen jaar afscheid nemen van zijn penningsmeester, Sytse Alkema uit Marrum, 
die vanwege zijn leeftijd zijn taak moest neerleggen. We zijn dankbaar voor zijn inzet en 
zorgvuldigheid. Zijn taken worden vooralsnog waargenomen door Harm van der Heide. 
 
We zijn er bijzonder dankbaar voor dat br. Jitse Huisman, Drachten, bereid is gevonden deel uit te 
gaan maken van het deputaatschap. Br. Huisman heeft voor DFE in het recente verleden al klussen 
gedaan, zoals de vertaling van liturgische formulieren en van het Groot Kerkgebed.  
 
Het deputaatschap kan voor sommige taken een beroep doen op mensen van buiten de kring van het 
deputaatschap. In het afgelopen seizoen waren dat de frisicus Hindrik Sijens en zijn vrouw Jogina 
Sijens-Wassenaar. Zij hebben de correctie van de liedbundel Lieten van leauwe en langstme verzorgd. 
De website werd bijgehouden door Anke Marije Huisman (dochter van Jitse). 
 

2. Overzicht van werkzaamheden 
 
Het deputaatschap heeft in het seizoen 2018 - 2019 drie keer vergaderd; een vierde vergadering staat 
nog gepland. De eerste twee vergaderingen vonden plaats in GKv de Paedwizer in Frieschepalen, 
omdat het budget van DFE het niet toestond huur te gaan betalen voor het Ichtus Hûs te Drachten. 
Nadat de classes Drachten en Leeuwarden het budget verhoogd hadden, kon weer teruggekeerd 
worden naar het Ichtus Hûs.  
 

2a. Lieten fan leauwe en langstme 
 
Op 29 maart 2019 werd de bundel Lieten fan leauwe en langstme (Liederen van geloof en verlangen) 
gepresenteerd op een feestelijke muziekavond in de Fontein in Drachten, die door GKv Drachten-
Nijega gratis ter beschikking werd gesteld. Aan de presentatie werd medewerking verleend door het 
Martini Jongenskoor uit Sneek, het Interkerkelijk Burgumer Mannenkoor, een combo o.l.v. Martin 
Boven, de zangeres Grytsje Kingma en de organist Jochem Schuurman. De avond stond onder leiding 
van Geert Bruinsma. Aan de verschijning van deze bundel is in de media ruime aandacht besteed 
(voor het artikel in het Friesch Dagblad, zie bijlage 3 of klik hier, voor het interview op Omrop Fryslân 
klik hier, voor het artikel in de Kerkbode van het Noorden, zie bijlage 4,). 
 
De liedbundel is een coproductie van Krúspunt (zie paragraaf 3) en DFE. Krúspunt wilde een 
aanvulling op de Friese editie van het nieuwe Liedboek uitbrengen, omdat daarin slechts 2 liederen 
van Friese origine zijn opgenomen (LB 173 en 787, waarbij ook nog eens de in Fryslân bekende 
melodieën zijn vervangen door andere melodieën). Graag had Krúspunt gezien dat er achterin het 
liedboek nog een Fryske tajefte (toegift) was opgenomen met origineel Friese liederen, zoals ook in 
de Friese editie van de bundel Tussentijds het geval was. Maar de BV Liedboek wilde daar niet aan 
meewerken. Vandaar het plan om met een aparte aanvullingsbundel te komen. 
DFE werkte al sinds 2010 aan een vertaling van de gezangen het Gereformeerd Kerkboek. Na overleg 
met de uitgever Van Wijnen is besloten tot een wat bredere opzet, waardoor de bundel ook voor 
andere kerken in Fryslân naast de GKv relevant zou worden. Er waren veel vertalingen beschikbaar uit 
de samenwerking van Atze Bosch, Grytsje Kingma en David de Jong, die bedoeld waren voor een 
Friese editie van de Evangelische Liedbundel. Door DFE was al een opzet voor een liedbundel 

https://frieschdagblad.nl/2019/3/24/friese-liedbundel-richt-zich-op-breedte-van-de-kerk?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/875343-nieuwe-christelijke-liedbundel-met-168-friese-liederen
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gemaakt, waarin ook origineel Fries materiaal verzameld was, uit bundels als Tuskentiden, De gitaer 
by it boek, Blide stimmen en Tusken rein en sinne. Er was dus sprake van overlap tussen de bundel die 
Krúspunt en die DFE wilden uitgeven.  
Krúspunt en DFE hebben daarop de handen ineengeslagen, en als doelstelling geformuleerd om 
samen te komen tot een aanvulling op het Lieteboek met liederen die in Friesland graag gezongen 
worden. Er werd een nieuwe redactiecommissie gevormd bestaande uit Geert van de Heide en Piet 
Miedema uit Krúspunt en David de Jong en Jan J. Poutsma uit DFE, waarbij Van der Heide en De Jong 
zich vooral richtten op de keuze van de liederen en Miedema en Poutsma zich vooral bezighielden 
met het regelen van de auteursrechten van de liederen.  
Om zowel het Friese als het oecumenische karakter van de bundel de versterken heeft in het 
definitieve concept een aantal minder bekende liederen uit het Gereformeerd Kerkboek plaats 
moeten maken voor liederen van Friese komaf en voor liederen uit de bundel Zangen van zoeken en 
zien. Voor de inhoud van de bundel verwijzen we naar bijlage 2, waarin het Register op de 
oarspronklike begjinrigels en titels is opgenomen. Met dit register is ook voor niet-Friestaligen 
makkelijk na te gaan of van een lied dat bekend is uit het Nederlands (of een andere taal) een 
vertaling in de bundel is opgenomen.  
 
 

 
 
 
Met de verschijning van de bundel Lieten fan leauwe en langstme is een lang gekoesterde wens van 
DFE in vervulling gegaan. We zijn er de Here dankbaar voor dat Hij onze inspanningen heeft willen 
zegenen en hopen dat deze bundel eraan mag bijdragen dat zijn lof gezongen mag worden in de taal 
van het hart van veel Friezen.  
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 2b. Dordtse Leerregels 
 
Nadat van de gereformeerde belijdenisgeschriften de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis in het Fries waren vertaald, restte nog een vertaling van de Dordtse Leerregels. 
Nu hadden we als deputaten in de persoon van ds. Paul Hekstra (PKN-predikant) iemand gevonden 
die de vertaling van dit belijdenisgeschrift op zich wilde nemen. Met grote ijver heeft hij zich aan dit 
werk gezet. Na verloop van tijd heeft hij de vertaling zo goed als compleet mogen afronden. We 
spraken naar hem toe onze dank daarvoor uit. 
Helaas echter is deze gewaardeerde medewerker in 2017 zeer plotseling overleden. Vervolgens heeft 
zijn weduwe toestemming gegeven om door te gaan met dit werk van haar echtgenoot. 
Dat betekende dat de ikerkommisje (de commissie die namens de beide classes de vertaling van de 
belijdenisgeschriften ijkt voor kerkelijk gebruik) aan het werk kon om de vertaling zowel theologisch 
als taalkundig te ijken. Helaas heeft dat werk van de commissie door personele omstandigheden 
geruime tijd stilgelegen. 
Inmiddels hebben de ikerders hun taak weer opgepakt. De commissie bestaat momenteel uit de 
volgende personen: 
1. Ten behoeve van de theologische aspecten: ds. Kersten Bijleveld, predikant van de voortgezette 
gereformeerde kerk te Boornbergum, en ds. Gerard Geerds, vrijgemaakt-gereformeerd emeritus-
predikant te Ommen. Ds. Bijleveld heeft om gezondheidsreden echter gevraagd van deze taak 
ontheven te mogen worden; 
2. Ten behoeve van de taalkundige aspecten (Frysk): prof. dr. Rolf Bremmer te Franeker en drs. Jan 
Geersing. Drs. Geersing heeft gemeend zich vanwege zijn leeftijd te moeten terugtrekken als ikerder. 
We hebben het echtpaar Hindrik en Jogina Sijens-Wassenaar (lid van de CGK) te Leeuwarden bereid 
gevonden de vacature van drs. Geersing te vervullen. Hindrik Sijens is als frisicus verbonden aan de 
Fryske Akademy en was redacteur van het Frysk Hânwurdboek. Samen met zijn vrouw, van wie een 
lied is opgenomen in Lieten fan leauwe en langstme, heeft hij de correctie van de liedbundel 
verzorgd.  
De taak van coördinator, die eerder vervuld werd door Jan Willem Uringa, heeft Jan Poutsma nu op 
zich genomen. 
In een gesprek van de commissie met de coördinator blijkt nu dat de ikerders moeite hebben met de 
vertaling van Paul Hekstra (niet van deze tijd o.a.) Zij zouden zelf graag een meer bij deze tijd 
passende vertaling willen leveren. Een proeve van de eerste paragrafen van het eerste hoofdstuk van 
de Leerregels hebben ze inmiddels aangeleverd. 
Over deze gang van zaken moeten we echter als deputaten ons nog uitspreken. 
Het houdt in ieder geval in dat een geijkte vertaling later zal verschijnen dan ons doel was, namelijk 
(zie ons vorige rapport) de herfst van 2018. 
 
 2c. Fryske earetsjinsten 
 
In de periode tussen de zomervakanties van 2018 en 2019 hebben de volgende Friestalige 
erediensten plaatsgevonden: 
 
2 september 2018, Heerenveen, voorganger ds. Geert Bruinsma 
25 november 2018, Leeuwarden (tweetalige dienst), voorganger ds. Geert Bruinsma 
23 december 2018, Drogeham, voorganger ds. David de Jong 
23 december 2019, Frieschepalen, voorganger ds. David de Jong 
6 januari 2019, Driesum, voorganger ds. David de Jong 
3 februari 2019, Frieschepalen, voorganger ds. Jan J. Poutsma 
21 juli 2019, Frieschepalen, voorganger ds. Marten Tel 
21 juli 2019, Ureterp, voorganger ds. Marten Tel 
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Voor de periode tot de jaarwisseling staan nog op het programma: 
 
22 september 2019, Driesum, voorganger ds. Jan J. Poutsma 
13 oktober 2019. Drachten-Hoeksteen, voorganger ds. David de Jong 
(17 november 2019, Bergum-Kruiskerk, voorganger ds. David de Jong) 
10 november 2019, Harlingen, voorganger ds. Jan J. Poutsma 
 
Wij zijn er als DFE dankbaar voor dat er in diverse kerken in Friesland Friese erediensten gehouden 
konden worden. Het beeld wordt echter wel wat scheefgetrokken door het gegeven dat sommige 
kerken vaker dan één keer een Friestalige dienst belegd hebben en andere kerken niet één keer. 
Graag gaan we hierover met de beide classes in gesprek, temeer omdat die zelf de kerken adviseren 
tenminste één (geheel of gedeeltelijk) Friestalige dienst te beleggen.  
 

3. Participatie in Krúspunt  
 
Krúspunt is het platform voor alle organisatie die zich inzetten voor het gebruik van het Fries in en om 
de kerk. Het ontwikkelt zich steeds meer als een katalysator van de oecumene in Friesland. Ook de 
leden van DFE merken dat ze steeds meer contacten over de kerkgrenzen heen krijgen. Voor de 
classes is het daarom goed zich ervan bewust te zijn dat in Friesland Krúspunt in de praktijk van 
minstens zo groot belang is als het landelijke GKV-deputaatschap Kerkelijke Eenheid. Als participant 
levert DFE een bestuurslid voor het stichtingsbestuur van Krúspunt: ds. Geert Bruinsma.  
 
Evenals voor DFE is voor Krúspunt het seizoen 2018/19 vooral het jaar geweest van de uitgave en 
presentatie van de bundel Lieten van leauwe en langstme, die de ondertitel Krúspuntbondel heeft 
gekregen. De presentatie kon een professioneel karakter krijgen mee door de fondsen die Krúspunt 
daarvoor wist aan te boren. Maar ook het legaat van de voormalige GKv Ferwerd-Hallum is van 
substantiële betekenis geweest.  
 

 
 
Op de jaarlijkse Krúspuntdei, die een week na de presentatie plaatsvond, stond de grote hoeveelheid 
Friestalige liederen centraal die in korte tijd beschikbaar kwamen: het complete Lieteboek, de bundel 
Hertslach, waarin liederen van de Friese componist Hindrik van der Meer verzameld zijn, en uiteraard 
Lieten fan leauwe en langstme. Deze bundels werden gepresenteerd door resp. Bob Pruiksma, 
Hindrik van der Meer en David de Jong.  
Op de Krúspuntdei is tevens de Bernard Smilde Priis uitgereikt voor het beste nieuwe kerklied aan 
Cees Glashouwer. Opmerkelijk is dat het om een lied in het Hylpers (het Hindelopers) ging. De jury, 
bestaande uit David de Jong, Adri Terlouw en Syds Wiersma, was blij dat de prijs dit jaar weer 
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uitgereikt kon worden, en ook dat het niveau van de inzendingen voor de prijs hoger was dan het jaar 
daarvoor, toen er geen prijs uitgereikt kon worden.  
Het initiatief van Krúspunt om op 3 november 2018 een workshop voor lieddichters te beleggen in 
het Nijkleaster te Jorwerd, o.l.v. David de Jong, kon echter niet doorgaan wegens het te kleine aantal 
aanmeldingen.  
Verder is Krúspunt betrokken bij het initiatief van het YKFE (Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske 
Eartsjinst) om te komen tot een nieuwe Friese Bijbelvertaling. Complicerende factor daarbij is dat er 
ook een Stifting Fryske Bibel foar de Ienentweintichste Ieu bestaat, die reeds een nieuwe vertaling 
van het Matteüs-evangelie van hand van dr. Liuwe Westra heeft uitgebracht: Lokkich binne jimme! 
Westra is tevens bestuurslid van Krúspunt…  
 

4. Overig 
 
Graag verwijzen we naar onze website www.fryske-earetsjinsten.nl, waar u een indruk kunt krijgen 
van het werk dat door DFE verzet wordt en van het materiaal dat wij in de loop de jaren ontwikkeld 
hebben.  
Wij zijn de gezamenlijke kerken in Friesland er dankbaar voor dat zij het werk van DFE steunen en we 
spreken de hoop uit dat wij als classicaal deputaatschap een bijdrage mogen blijven leveren aan de 
verwondering van het Pinksterfeest: “Wy hearre harren yn us eigen taal fertellen fan Gods grutte 
dieden”. 
 

5. Voorstellen: 
 

 Aan de kerken opnieuw te adviseren elk jaar ten minste één Friestalige dienst te beleggen; 

 De kerken te attenderen op de liederen die uit Lieteboek – Sjonge en bidde, thús en yn tsjerke 
en Lieten fan leauwe en langstme gezongen kunnen worden, en op de liturgische teksten die 
via de website www.fryske-earetsjinsten.nl beschikbaar, en hun te adviseren daar gebruik van 
te maken, ook in Nederlandstalige diensten; 

 Het beschikbaar stellen van een budget van € 750,- per seizoen (d.i. € 375,- per classis); 

 Vaststellen van een budget van max. € 250,- op declaratiebasis ten behoeve van de 
ikerkommisje; 

 Br. Jitse Huisman (jwhuisman52@gmail.com) te benoemen als deputaat; 

 Br. en zr. Hindrik en Jogina Sijens (hsijens@solconmail.nl) te benoemen als lid van de 
ikerkommissje; 

 De overige leden van Deputaten Fryske Earetsjinsten en van de ikerkommisje te 
herbenoemen. 

http://www.fryske-earetsjinsten.nl/
http://www.fryske-earetsjinsten.nl/
mailto:jwhuisman52@gmail.com
mailto:hsijens@solconmail.nlt
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Bijlage 1: Verloop financiën Deputaten Fryske Earetsjinten. 

   
Ynbard 
 
Begjinsaldo                                171,43 

Utjûn 

Klassis Drachten 2018 375,00 Ichtus Hûs                                            45,00 

Klassis Ljouwert 2018    125,00 Webstee fryske-earetsjinsten.nl (Jibr b.v.) 47,80 

Klassis Ljouwert 2019    375,00 Reiskosten deputaten 337,91 

Mei-inoar 1046,43 Mei-inoar 430,71 

  

Nij Saldo 615,72  

 
Vanwege de overgang naar een nieuwe penningmeester kan het zijn dat nog niet alle declaratie over de 
afgelopen periode verwerkt zijn. Die zullen dan in het overzicht van volgend jaar opgenomen worden.   
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Bijlage 2: Inhoud Lieten fan Leauwe en Langstme 
 

Register op de oarspronklike begjinrigels en titels  
 
Yn dit register wurdt ferwiisd nei de lietnûmers. As in liet in eigen titel hat, is dy skeanprinte werjûn. Stiet der 

in asterisk (*) by in titel of begjinrigel, dan giet it om de Hollânske oersetting fan in liet. 

 

Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats  47 

Ach, was soll ich Sünder machen  39 

Ach, wat moet ik toch beginnen*  39 

Ack saliga dag, som i hoppet vi bidar  109 

Al had niemand mij ooit gezien  16 

Al kon ik alle talen spreken 131 

Al zou de vijgeboom niet bloeien  9 

Alear ha ’k wenne yn ’t hôf fan Eden  14 

All the wonder that surrounds us  163 

Alle mensen moeten sterven  146 

Alle roem is uitgesloten  133 

Alles in allen zult Gij voor ons zijn  59 

Alles ist an Gottes Segen  103 

Alles, alles is gelegen*  103 

Als een bruid op haar mooist  108 

Als een hert dat verlangt naar water*  159 

Als Hij maar van mij is*  124 

Als ik Hem maar kenne*  124 

Als ik maar weet dat hier mijn weg*  122 

Als je bidt zal Hij je geven  138 

Als je brood deelt  58 

Amazing Grace  142 

As the deer panteth for the water  159 

Be still my soul, the Lord is on thy side  141 

Be still, for the presence of the Lord 33 

Be Thou my vision  128 

Bea en tank  29 

Bedezang voor de predikatie  46 

By ’t opgean fan ’e sinne  24 

Breng dank aan de Eeuwige*  156 

Brother, let me be your servant  154 

Buiten de poort heeft Jezus geleden  85 

Christus in het graf geborgen  91 

Come, Thou long expected Jesus  66 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem  89 

Daar ruischt langs de wolken  135 

De dag van onze vorst brak aan  97 

De grote mensen durven niet  17 

De Hear is hjoed ferriisd!  92 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 120 

De Heer is mijn herder, en ik zal zijn schaap zijn 5 

De Heer is waarlijk opgestaan  90 

De koning zond zijn knechten  22 

De psalm fan Habakuk  8 

Die het lijden van de mensen  166 

Dies ist der Tag, den Gott gemacht  70 

Dit is de dag die God ons schenkt*  70 

Dit is de dag, dit is het uur  98 

Dit is de plaats  16 

Door uw genade, Vader*  42 

Du reines Licht  41 

Eare oan God, eare oan God!  37 

Een engel zegt Maria aan  65 

Een vaste burcht is onze God*  104a/b 

Eens zal er vrede zijn  19 

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen  155 

Ein feste Burg ist unser Gott  104a/b 

En Jezus stie op alle merken  78 

Er is een dag*  114 

Er is een woord  1 

Ere zij God* 73 

From heaven You came  84 

Ga niet alleen door ’t leven*  121 

Ga nu heen in vrede  63 

Gedenk, o volk, met heilig beven  43 

Geh nicht allein durchs Leben 121 

’k Geloof in God, den Vader, die ’t heelal  50 

Genade, zo oneindig groot*  142 

Geniet Gods gave, eet en drink  101 

Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft  93 

Gij dienaars van Hem*  13 

Give thanks with a grateful heart  156 

Gjin drúf groeit oan in stikelhage  76 

Gloarje oan God 73 

God die alles maakte*  162 

God die ons heeft voorzien  119 

God heeft gesproken in de tijd  69 

God is de freugde fan myn hert  10 

God is getrouw, zijn plannen falen niet  151 

God who made the earth  162 

God, die was en is en komt  150 

God, enkel licht*  41 

Halleluja, lof zij het Lam  100 

Hear, no’t wy hjir hjoed betinke  105 

Hear, segenje it iten  27 

Hear, sjoch de earme minsken  36 

’k Heb geloofd en daarom zing ik  96 

Heer, ik kom tot U  40 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam  2 

Heer, U bent mijn leven*  52 

Heer, wij gedenken hier uw dood  60 

Heer, wij komen vol verlangen  61 

Heer, wijs mij uw weg  129 

Heit, nou ’t wy fuortgean  28 

Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 83 

Het einde aller dingen is nabij  153 

Het gedicht van pater Titus  140 

Het is Gods goedheid en geduld  7 

Het water steeg wel hoog  15 

Hij kwam bij ons, heel gewoon*  84 

Hoe groot zijt Gij  164 

Hoor, Israël, de Here  45 

How great Thou art  164 

Ich bete an die Macht der Liebe  158 



10 

 

Ich habe nun den Grund gefunden  134 

Ich komme bald, ruft Jesus Christ 111 

Ye servants of God  13 

Iepenje my  23 

Ik ben het levensbrood  79 

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser*  139 

Ik heb de vaste grond gevonden*  134 

Ik kom met haast, roept Jezus’ stem*  111 

Ik leau yn God de Heit, de Almachtige  49 

Ik leau yn God de Heit, de Skepper  

51Ik leau yn God de Heit, dy’t yn ’t begjin 50 

Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord  48 

Ik val niet uit zijn hand  4 

Ik wil jou van harte dienen* 154 

Ik voel de winden Gods vandaag  126 

Yn d’ iere moarn, as d’ amme rûst  25 

In het kruis zal ’k eeuwig roemen  87 

In Israël, dat God vergeet  18 

In lêste wjukslach fan ’e wyn  30 

In moardner freget oan Gods Soan  86 

In spyltúch bin ik  6 

It tredde krúswurd  86 

Jezus leeft in eeuwigheid  113 

Jezus vol liefde  118 

Jona heeft God wel verstaan  20 

Klein, klein kindje  54 

Komt, laat ons vrolijk zingen  161 

La paz de la tierra 168 

Laat de kind’ren tot Mij komen  21 

Leer mij uw weg, o Heer*  123 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten*  83 

Lichtstad met uw paarlen poorten  112 

Lied aan die ons ziet  166 

Lied van het lied  1 

Lof zij de Heer, Hij noemt bij name  132 

Lord of lords, King of kings  157 

Lord, have mercy  38 

Maak mij een werktuig van uw vrede  167 

Maak muziek voor God de Vader  116 

Machtig God, sterke rots*  157 

Marije sjongt  10 

Mear wurkfolk  78 

Meist mei ûntsach, o folk, betinke 43 

Met lampen voor het feest gereed  106 

Mijn God, ik kom naar u  4 

Myn ûntrou folk, de mjitte is fol  152 

Minne voin mennä  80 

Mit Fried und Freud ich fahr dahin  11 

Niemand kent uw wegen  130 

Nooit kan ’t geloof te veel verwachten  136 

Nu bidden wij met eerbied en ontzag  149 

Nu gaan de bloemen nog dood  107 

O Christus, Heer der heerlijkheid  165 

O God en Heer almachtig  81 

O God fan Israel, ús heit  57 

O God of every nation  110 

O God, die onze Vader zijt  46 

O God, myn Hear, ik haw jo boadskip heard  8 

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond’ring* 164 

O Jezus, als ik U aanschouw  140 

O Lord, my God, when I in awesome wonder  164 

O, welk een macht heeft Uwe liefde* 158 

Oer hiel de wrâld blaast sterk in wyn  99 

Om it skeinen fan de skepping  29 

Once in royal David’s city  72 

Only by grace can we enter  42 

Only to know that the path I tread 122 

Op bergen en in dalen  117 

Op een stem van ver gehoord  127 

Paradys  14 

Reislied  127 

Safe in the arms of Jesus  125 

Samen in de naam van Jezus  148 

Seek ye first 137 

Selig sind des Himmels Erben 147 

Sit net yn noed  74 

Sjoch nei de fûgels  75 

Sjong dyn sang foar de sinne, ljurk  94 

Sjong foar de God fan Israel  77 

Span in tinte foar de Heare  32 

’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 143 

Stilte over alle landen  31 

Teach me Thy way, o Lord 123 

The servant King  84 

The servant song 154 

There is a day  114 

Tu sei la mia vita altro io non ho  52 

U bid ik aan, o macht der liefde*  158 

Us help is yn de namme fan de Heare  34 

Us helper is de Heare  35 

Uw genade is mij genoeg  88 

Uw rust in mijn wereld  5 

Vader, vol van vrees en schaamte*  38 

Veilig in Jezus’ armen*  125 

Verborgen blijft hoe Gij geneest*  145 

Vrede van God  64 

Vrede zij u  62 

Vrolijk zingen wij ons lied  71 

Waar zal ik heengaan*  80 

Wat brengt een mens het zwoegen op?  102 

We cannot measure how You heal 145 

Wees de grond onder mijn voeten  144 

Wees eerlijk, doe de mensen recht  44 

Wees mijn verlangen* 128 

Wees mijn vooruitzicht*  128 

Wees stil voor het aangezicht van God*  33 

Weest blij te allen tijde  68 

Wenn ich ihn nur habe  124 

We rest on Thee, our Shield and our Defender 139 

Wês bliid, wês bliid  67 

Wy leauwe dat de Hear ús Heit is  53 

Wy meie wer op ’e nij begjinne  115 

Wy steane om dy hinne  55 

Wie mag, o God, bewonen  3 

Wie mat de waatren in zijn holle hand  160 

Wie zal voor God verschijnen? 82 

Wie zo leeft  3 

Wij danken U, barmhartig God  26 

Wij knielen voor uw zetel neer  95 

Wij willen God de ere geven  56 
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Wij zingen, Vader, U ter eer  12 

Wolkom, freugde fan ’e wrâld  24 

Wonderwereld vol geheimen*  163 

Zalig die in Christus sterven* 147 

Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 88 

Zoek eerst het koninkrijk van God*  137 
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Bijlage 3: Friesch Dagblad 
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Bijlage 4: Kerkbode van het Noorden 
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