
Liturgie PKN Gemeente Wirdum 2 mei 2021   9.30 uur 
Orde van de Zondagmorgendienst 

 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

- 2e diaken begroet de kerkgangers bij de ingang van de kerk 

- Muziek 

- Binnenkomst van kerkenraad en predikant 

- Welkom en mededelingen-1           door Ouderling van dienst 

 

- Openingslied  psalm 105 : 1, 2, 3   (staande)  https://www.youtube.com/watch?v=eDw2akZ5ugM  

 

- Stil gebed                                          ,, 

 

- Votum & Groet                                   ,,         (hierna gaat de gemeente zitten) 

 

- Liednr. 91 : 1, 2, 3, 4, 5                   orgel + 2 zangers  (bundel “Sjongend op Wei”, 2000) 

 

- Drempelgebed  

 

- Liednr.  51 : 1     als Kyrie              https://www.youtube.com/watch?v=4-XpgyrzxQ8  

lied “aan U Vader alle glorie” als Gloria  (3 coupletten)  

                                                       https://www.youtube.com/watch?v=4eual4XdAhY  

Dienst van de Schriften 
 

- Liednr. 317 : 1, 2                            orgel + 2 zangers 

 

- Lezing : Jesaja 25 : 1 – 9               (NBG 1989 – Fryske Bibel)      Ouderling van Dienst 

gezang 119 :  1, 2                          https://www.youtube.com/watch?v=Rvhv7CJQOSs  

 

- Lezing : Johannes 15 : 1 – 12        (NBV 2004)   door de predikant 

Liednr. 653 : 1, 2, 7                        https://www.youtube.com/watch?v=0rqe384j1Gc  

 

- Woordverkondiging : “Ik ben de ware wijnstok” (Joh 15 : 1).         

       Stilte   

       Muziek  (orgelspel) 

Liednr. 723 : 1, 2                            https://www.youtube.com/watch?v=etX46xkLYJE  

Dienst van de Gebeden en Gaven 
 

- Mededelingen-2                             door ouderling van dienst   

Collectes 

 

- Gebeden (dankgebed – voorbeden - stil gebed - Ús Heit ) 

 

- Slotliednr. 416 : 1, 2, 4                   orgel + 2 zangers  (Frysk Lieteboek) 

 

- Zending en Zegen 

        (gesproken Amen) 

 

Zingen : “Wilhelmus”   (liednr 708 : 1, 6) 

https://www.youtube.com/watch?v=eDw2akZ5ugM
https://www.youtube.com/watch?v=4-XpgyrzxQ8
https://www.youtube.com/watch?v=4eual4XdAhY
https://www.youtube.com/watch?v=Rvhv7CJQOSs
https://www.youtube.com/watch?v=0rqe384j1Gc
https://www.youtube.com/watch?v=etX46xkLYJE


Jesaja 25 : 1 – 9               (NBG 1989 – Fryske Bibel) 

 

Jesaja 25 : 1 – 9               NBV 2004 

 

1  HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want 

wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw 

en betrouwbaar uitgevoerd. 2  Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt, hun 

versterkte vesting tot een ruïne; het bolwerk van barbaren is geen stad meer. 

Nooit zullen ze herbouwd worden. 3  Daarom zal het gewelddadige volk u 

eren, de stad van wrede volken ontzag voor u tonen. 4  U was een toevlucht 

voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen 

stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als 

een stortbui tegen een muur, 5  als hitte in een dorre streek. U doet het 

barbaarse gejoel verstommen, u tempert de triomf van tirannen, zoals de 

schaduw van een wolk de hitte tempert. 6  Op deze berg richt de HEER van 

de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan: uitgelezen 

gerechten en belegen wijnen, een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, 

rijpe wijnen. 7  Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht 

beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. 8  Voor altijd doet hij de 

dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht, de smaad van zijn 

volk neemt hij van de aarde weg – de HEER heeft gesproken. 9  Op die dag 

zal men zeggen: ‘Hij is onze God! Hij was onze hoop: hij zou ons redden. Hij is 

de HEER, hij was onze hoop. Juich en wees blij: hij heeft ons gered!’  

 

Johannes 15 :   1 – 12  NBV 2004 

 

1  ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2  Iedere rank aan 

mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt 

snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3  Jullie zijn al rein door alles wat 

ik tegen jullie gezegd heb. 4  Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet 

aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie 

geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5  Ik ben de wijnstok en jullie 

zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. 

Maar zonder mij kun je niets doen. 6  Wie niet in mij blijft wordt weggegooid 

als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het 

vuur gegooid en verbrand. 7  Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, 

kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8  De grootheid van mijn Vader 

zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 

9  Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 

10  je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan 

de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11  Dit zeg ik 

tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12  

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 


