
Liturgie voor zondag 16 mei 2021 in Wirdum 
 

 

Muziek / orgelspel 
 

Welkom en mededelingen 1 door ouderling 

 

Openingslied (staande):  Lied 212: 1 en 5, Laten wij zingend, door orgel 
en 2 zangers  
 

Bemoediging en groet  
 

Stilte nu 

 
V: Deze bijeenkomst moge ons geven kracht. 
Dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde. 
 

Luisterlied: Stilte nu , you tube,   https://youtu.be/kitS5ntrV1A   
 
Stilte nu. Voor U. 
Stilte zingen had ik U beloofd. 
Hoor dan. 
Hoor dan wie? 
Mij – wie mij? 

Die deze mens ben 
die hier neerligt 
nietig schuld beladen 
die wil opstaan 
ander mens wil zijn 
nieuw ik. 
 
V:  
Naar U, Levende, 
klimt mijn ziel. 
U vertrouw ik: 
dat Gij zijt. 
U verlang ik 
ooit te zien. 
Door de nacht heen 
zien Uw ogen mij. 
Op U wachtte ik 
levenslang. 
Elke dag weer 
zoeken mijn ogen 

jou. 
 

 

https://youtu.be/kitS5ntrV1A


Kyriëgebed 

 
Zingen Glorialied:  lied 305: 1,2 en 3.  Alle eer en alle glorie, door 
organist en 2 zangers 

 

Inleiding op de lezingen 

 

Gebed bij de opening van de schriften. 
 

Orgelspel 
 
Schriftlezing: Johannes 17, 1 t/m 13  
 
Zingen: Lied 663: 1 en 2, Al heeft Hij ons verlaten  (door orgel en 2 
zangers) 

 

Preek 

 
Stilte  
 
Luisterlied: Lied 601: 1, 2 en 3. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
gezongen door Trijntje Oosterhuis 

 

https://youtu.be/RHTgpddhsck 
 
Mededelingen 2 door de ouderling 

 

Collectes 

 
Dankgebed en Voorbeden, afgesloten met Onze Vader 

Onze Vader - oecumenische tekst: 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 
Slotlied: Lied 700: 1, 2 en 3.   Als de wind die waait met vlagen (door 
organist en 2 zangers). 
 

https://youtu.be/RHTgpddhsck


Uitzending en zegen 

Orgelspel 


