
L i t u r g i e 

voor de dienst op zondag 13 november 2022 

~de 9e van de herfst~ 

in de Agneskerk te Goutum 

voorganger: ds. Jurjen Hilverda 

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 : Lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’ 
     We gaan zitten 
 
KYRIE  
 
GLORIA   Lied 150a ‘Geprezen zij God’ 
 
 



 
     Kinderen in het midden 
     Lied voor jong en oud (optioneel): 
     Kinderen gaan naar de nevendienst en nemen het licht van de 
     paaskaars mee 
 

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 Genesis 12, 1-8 
LIED 802 : 1, 2v. refrein: allen, 3m. refrein: allen, 4 ‘Door de wereld gaat een 
woord’ 
 
2e LEZING Lucas 19,1-10 
Zo spreekt de HEER: Wij danken God  / Sa sprekt de Hear: Wij tankje God 
 
ACCLAMATIE: Lied 339a ‘U komt de lof toe’ 
 
 
OVERDENKING 
 
ORGELSPEL  
 
LIET 531 ‘Jezus, dy’t by de mar lâns rûn’ [Frysk] 
 
 
      We begroeten de kinderen terug in de eredienst 
 

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  
 
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. 
 
     Na diaconale mededelingen 
INZAMELING VAN DE GAVEN / ORGELSPEL 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
      Allen gaan  staan 
UITGANGSLIED: 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 
 
 
ZEGEN 
  
     Te beamen met gezang 431b 

 



        
 
  
 
 
 


