
OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL 
29 januari 2023 – ELG Zutphen 

INTREDE 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
De kaarsen worden ontstoken 

Groet, bemoediging en drempelgebed 
v. In de + naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
allen Amen. 

v. Genade zij u en vrede, 
van God, onze Vader  
en van Jezus Christus, de Heer. 

a. Amen. 

v.  Ik zal opgaan tot het altaar Gods, 
a. tot God, die altijd weer mijn ziel  

met vreugd vervult. 

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. Laten wij onze schuld belijden 
in vertrouwen op Gods barmhartigheid. 
a. Voor U belijden wij, almogende God, 

voor heel uw kerk en voor elkaar, 
dat wij gezondigd hebben 
in gedachten, woorden en werken, 
in het kwade dat wij gedaan hebben 
en in het goede dat wij hebben nagelaten. 
… gebedsstilte … 

v. Ontferm U over ons, 
 vergeef ons onze zonden 

en geef dat wij U mogen dienen 
a. Heer, schenk ons uw genade 

en leid ons tot het eeuwige leven 
v. Amen. 

Intredelied 
v. Antifoon (gesproken) 

In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van trouw. 
Zoals uw naam, o God,zo reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde, 
uw rechterhand is vol van gerechtigheid. 

Psalm 48,10-11 
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Liedboek-1973, gezang 167 
a. vers 1 en 3, cantorij vers 2 

Kyrie en Gloria 
v. Laten wij de Heer om on2erming aanroepen  

voor de nood van de wereld: 
 … inten%es  … 

Zo roepen wij en prijzen wij de Naam van de Heer,  
want zijn barmhar>gheid hee? geen einde: 

c+a. Liedboek-2013, 299-f 

Gebed van de zondag 

 
v. Laten wij bidden. 

… gebedsstilte … 
Gij ENE en Eeuwige God, 
schepper van hemel en aarde, 
uw geliefde zoon 
werd toen de tijd van reiniging was vervuld 
in ons menselijke lichaam 
opgedragen in de tempel. 
Geef dat ook wij met een zuiver hart 
hem mogen ontmoeten: 
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. 
die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 

a. Amen.  

DE HEILIGE SCHRIFT 
Lezing uit de Profeten: Maleachi 3,1-7 (NBV21) 

Graduale: Liedboek-2013 Psalm 84 vers 1, 2, 3 

Epistel:  1 Korintiërs 1,26-31 (NBV21) 

Evangelie 
Aankondiging van het evangelie – allen staan 
v.      Wij begroeten de goede tijding  

van de opgestane Heer, 
zoals verhaald door Lucas. 

 2



Halleluja 270c(1) eerst eenmaal door de cantorij 
c. Halleluja, Halleluja, halleluja. 
a. Halleluja, Halleluja, halleluja. 
c. Ik wil mij buigen naar uw heilige tempel, * 
 uw naam loven om uw liefde en trouw. 
a. Halleluja, halleluja, halleluja. 

Lezing uit het evangelie: Lucas 2,22-40 (NBV21) 
Acclamatie 
a Lof zij U, o Christus. 

Preek, besloten met 
v. In de + naam van de Vader, en de Zoon 

en de heilige Geest. 
a. Amen. 

Allen staan 
Credolied Liedboek 207 
a. 1, 3 en 4; cantorij 2 

MAALTIJD VAN DE HEER 
Inzameling van de gaven 
Gebed over de gaven 
v. … 

Door Christus, onze Heer. 
a. Amen. 

Voorbede, telkens besloten met 
a. acclamatie 368-c  

Tafelgebed (270 e) 
v. Vrede zij met u 
a. en met uw geest…. etc  

Prefatie  
v.  Ja, U komt onze dank toe, 

Heer, heilige Vader, 
machtige God der eeuwen, 
want uw Woord van den beginne 
nam onze menselijke natuur aan 
in de schoot van Maria. 
Met haar en met Jozef 
verscheen hij in de tempel 
om ons te verlichten 
met gerechtigheid 
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door zijn offer dat ons vrede bracht. 
Daarom zingen wij met engelen en aartsengelen, 
met de machten en krachten 
en allen die staan voor uw troon, 
de lof van uw heerlijkheid: 

Sanctus en Benedictus ( 270 f) 

v. vervolg tafelgebed 
a. Acclamatie na de instellingswoorden: lied 407a  

Onze Vader 

Agnus Dei (270 g) 

Vredegroet 
v. De vrede van de Heer zij altijd met u. 
a. Zijn vrede ook met u. 
v. Geef elkaar een teken van vrede 

allen vormen een kring rond de altaartafel 

Communie 

Dankzegging 
v. Dank de Heer want Hij is vriend’lijk. Halleluja. 
a. Want zijn goedheid is in eeuwigheid. Halleluja 
v. Wij danken U, ENE en Eeuwige God, onze Vader 

die de bron en de oorsprong zijt van alle licht, 
dat Gij op deze dag hebt Gij aan Simeon de Rechtvaardige, 
en aan Anna die U diende in uw huis, 
het licht getoond dat opgaat voor de volken: 
Jezus Messias, uw eniggeboren Zoon. 
Wij bidden U dat ook wij lichtdragers mogen zijn ter ere van uw Naam. 
en laat ons voortgaan langs de goede wegen die Gij bereid hebt 
om eens te komen tot het licht dat geen avond kent.. 
Door Christus, onze Heer. 

a. Amen. 

Slotlied 159a De lofzang van Simeon 

ZENDING EN ZEGEN (270 J) 
Allen staan 

v. Ga heen in de vrede van de Heer. 
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a. God zij lof en dank. 
v.  
v. Zegen 
a. Amen, amen, amen. 

Orgelspel 
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