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L i t u r g i e 

voor de diensten 

op zondagen in 2022 

in de Agneskerk te Goutum 

voorganger: ds. Mirjam Hulzebos 

organist: Olchert Clevering 

 

VOORBEREIDING 

 
     Na welkomstwoord en aansteken van de tafelkaarsen 
VOTUM 
     In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
     Amen. 
 
     We gaan staan 
GROET 
     Genade komt u toe en vrede 
     van God onze Vader 
     en van Jezus Christus de Heer. 
     Amen. 
 
BEMOEDIGING 
     Onze hulp is in de Naam van de HEER, 
     die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Drempelgebed 

 
AANVANGSLIED 33: 1, 2, 8 
     We gaan zitten 
 
KYRIE  
 
GLORIA 304: 1, 2, 3 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
     De HEER zal bij u zijn. 
     De HEER zal u bewaren. 
     ............................................................. 
     Vandaag en alle dagen van ons leven. 
     Amen. 
 
1e LEZING Hooglied 5: 1 – 8 
 
1Hier ben ik in mijn hof, 
zusje, bruid van mij. 
Ik pluk mijn mirre en mijn balsem, 
ik eet mijn honing uit mijn honingraat, 
ik drink mijn melk en mijn wijn. 
Meisjes 
Eet, vriend en vriendin! 
Drink, en word dronken van liefde! 
Zij 
2Ik sliep, maar mijn hart was wakker. 
Hoor! Mijn lief klopt aan! 
‘Doe open, zusje, mijn vriendin, 
mijn duif, mijn allermooiste. 
Mijn hoofd is nat van de dauw, 
mijn lokken vochtig van de nacht.’ 
3‘Maar ik heb mijn kleed al uitgedaan, 
moet ik het weer aandoen? 
En ik heb mijn voeten al gewassen, 
moet ik ze weer vuil maken?’ 
4Mijn lief stak zijn hand naar binnen, 
een siddering trok door mij heen – om hem! 
5Toen sprong ik op, ik ging hem opendoen. 
Mijn handen dropen van mirre, 
mirre vloeide van mijn vingers 
op de grendel van de deur. 
En ik deed open voor mijn lief, 
maar hij was weg, 
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mijn lief was weggegaan. 
Een duizeling beving mij 
toen ik zag dat hij er niet meer was. 
Ik zocht hem, maar ik vond hem niet 
ik riep hem, maar hij antwoordde niet. 
7De wachters vonden mij 
op hun ronde door de stad. 
Ze sloegen mij, ze verwondden mij, 
ze rukten mij de sluier af, 
de wachters van de muren. 
8Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem, 
als jullie mijn lief vinden, 
wat zeggen jullie tegen hem? 
Dat ik ziek van liefde ben. 
 
 
LIED: 791: 1, 2, 3, 6 
2e LEZING Johannes 20: 19 – 29 
 
19 
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; 

ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus 

kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 
20

 

Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen 

waren blij omdat ze de Heer zagen. 
21

 

Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft 

uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 
22

 

Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige 

Geest. 
23

 

Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie 

ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 
24

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen 

Jezus kwam. 
25

 

Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei 

hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn 

vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het 

geloven.’ 
26

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas 

was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun 

midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 
27

 

en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn 

handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar 

geloof.’ 
28

Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 
29

Jezus zei tegen 

hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en 

toch geloven.’ 
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, 31 

Zo spreekt de HEER: Wij danken God  / Sa sprekt de Hear: Wij tankje God 

 
ACCLAMATIE: LIED: 938: 1 en 2 
 
OVERDENKING 
 
ORGELSPEL  
 
LIED: 650: 1, 2, 4 en 7 
 
 

BIDDEN EN DELEN 
 
      Pastorale  mededelingen 
GEBEDEN 
   - D a n k g e b e d  e n  v o o r b e d e n 
     ............................ 
     Zo bidden wij dan: 
     HEER, onze God, hoor ons gebed. 
 
  - S t i l  g e b e d 
 
  - O n z e  V a d e r  
 
    Na diaconale mededelingen 
INZAMELING VAN DE GAVEN / ORGELSPEL 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
      Allen gaan  staan 
UITGANGSLIED: 838: 1 en 4 
 
ZEGEN 
  
     Te beamen met gezang 431b 
   
 

  
 

 


