
Gaven en gebeden 
Inzameling van de gaven (onder het naspel van lied 527)  
Vg Gebed over de gave 
Vg Voorbeden,  
 (met acclama6e door gem., 367b )   
 s4l gebed,  Onze Vader  
G Onze Vader die in de hemelen zijt,  
 Uw naam worde geheiligd,  
 uw rijk kome, Uw wil geschiede,  
 gelijk in de hemel alzo ook op de aarde;  
 geef ons heden ons dagelijks brood;  
 en vergeef ons onze schulden,  
 gelijk ook wij  vergeven onze schuldenaren;  
 en leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van het kwade. 
 (gezongen)   
 Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid  
 in eeuwigheid.  Amen. 

Wegzending en zegen 
G: (staande)   
  Slotlied:  848: 1, 2, 3, 4, 5  
Vg: Zegen 
G Amen (3x) 
De kaarsen worden gedoofd,  einde van de dienst 
  Orgelspel 

Orde van dienst in de ELG te Zutphen 
voor zondag epifanie, 8 januari 2023 
voorgangers: ds. Louisa  Vos en ds. Wiert Sarolea 
verbintenis van ds. Wiert Sarolea aan de Evangelisch- 
Lutherse gemeente in Zutphen 

Orgelspel 
Begroe4ng, mededelingen 
Aansteken van de altaarkaarsen - de dienst begint  
- -  
Vg In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
G Amen 
Vg Onze hulp in de naam van de Heer 
G die hemel en aarde gemaakt heeQ. 
Vg …. ... ... ... en vergeef ons wat wij misdeden 
G en laat ons weer in vrede leven, 
Vg Amen 

De opgangpsalm 
Vg AnSfoon bij de ingangspsalm (gesproken)  

Let op, ik zal mijn boden zenden. In zijn hand liggen macht 
en kracht besloten, hij beslist wie groot en mach4g is. 

G psalm  100: 1, 2, 3, 4  
Vg  herhaalt an4foon 
G Ere zij de vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den 
 beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
 Amen. 



Kyrië en Gloria 
Laat ons de Heer om onKerming aanroepen voor de nood der wereld en 
zijn Naam prijzen, want zijn barmhar4gheid heeM geen einde. 

(na een toon vanaf het orgel:) 
Vg: Here God, onKerm U    (gezongen) 
Gem: Christus onYerm U, Here God onYerm U.  (idem) 
Vg Ere zij God in den Hoge   ( idem) 
G en vrede op aarde bij mensen des welbehagens (idem)  

Verbintenis van dienaar des Woord aan de Evangelisch- 
Lutherse gemeente Zutphen 
- presenta4e – opdracht – geloMe – gebed – lied:  670: 1-6 
- verbintenis – verbintenis – aanvaarding en verwelkoming: 
‘Gemeente, dit is uw predikant.  Wilt u, Wiert Sarolea als herder en 
leraar in uw midden ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt’?   
G:  Ja, dat willen wij van harte.   lied: 670: 7 
- vredegroet:   
Vg.  De vrede van de Heer zij al4jd met u 
G.     En met uw Geest   - En wenst elkaar vrede  

De SchriQen geopend 
Vg De Heer zij met U    (gezongen) 
G en met uw geest.    (idem) 
Vg Zondagsgebed: 
 ...  ...  ... ...  ... door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, 
G Amen 

Oude Testament 
Lector  Jesaja   61:1-4 & 62:11-12 
G  psalm   72: 4, 5, 6 

Epistellezing  
lector  Romeinen 12:1-6 
G  lied   970: 1, 2, 3, 4, 5  

Evangelie 
 (aankondiging van het Evangelie) 
    (gemeente  gaat staan) 
     Psalmwoord (100:1,2a)  
Vg Juich de Heer toe, heel de aarde, 
 dien de Heer met vreugde. 
G Halleluja (3x) 
 Vg Maeheüs 3: 13-17 
       Acclama4e: 
 G Lof zij U, o Christus (gezongen) 
     (gemeente gaat ziGen)  
Preek 
Vg Verkondiging 
 Medita4ef orgelspel 
G lied   527: 1, 2, 3, 4, 5 



Inzameling van de gaven (onder het naspel van lied 527)  
Gebed over de gave 

Vg Voorbeden,  
 (met acclama6e door gem., 367b )   
 s4l gebed,  Onze Vader  
G Onze Vader die in de hemelen zijt,  
 Uw naam worde geheiligd,  
 uw rijk kome, Uw wil geschiede,  
 gelijk in de hemel alzo ook op de aarde;  
 geef ons heden ons dagelijks brood;  
 en vergeef ons onze schulden,  
 gelijk ook wij  vergeven onze schuldenaren;  
 en leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van het kwade. 
(gezongen:) Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid  
 in eeuwigheid.  Amen. 

Wegzending en zegen 
G: (staande)   
  Slotlied:  848: 1, 2, 3, 4, 5  
Vg: Zegen 
G Amen (3x) 
De kaarsen worden gedoofd    
  –– einde van de dienst –– 

  orgelspel 


