
6 jannewaris
Epifany,
Ferskining fan ús Hear Jezus Kristus                          wyt

Dit feest kin fierd wurde op ’e snein dy’t falt op of tusken 2-8 jan-
newaris.

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus                                                              Ecce advenit
Antifoan Sjoch, no komt de Hear; Hy hearsket oer

alles en yn syn hân binne sterkte en 
macht.

(Frij neffens Maleachy 3:1; 
1 Kroniken 29:12)

Psalm O God, jou de kening jo rjocht,
de keningssoan jo gerjochtichheid.
Mei er jo folk rjocht dwaan yn gerjoch-
tichheid
en jo ellindigen yn rjochtlikheid.
Dat de keningen fan Tarsjisj 
en de lannen oan ’e see
him skatting bringe,
de keningen fan Skeba en Seba
him lêsten betelje.
Dat alle keningen foar him bûge
en alle folken him tsjinje.

(Psalm 72: 1-2,10-11)
of: (berime)  Ps. 72:1,2,3

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear, God, himelske Heit,
Jo woenen wizen liede troch it ljocht fan in stjer
en hawwe har roppen ta de oanbidding fan jo Soan,
wiis ús it paad ek, sa bidde wy Jo,
en lit ús troch it leauwe syn hearlikheid oanskôgje
dy’t no noch foar ús ferburgen is.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Jesaja 60:1-6
Graduale Ps. 72:4,5,6,7
Epistel Efeziërs 3:1-12
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Halleluja Halleluja. Dat alle keningen foar Him
bûge en alle folken Him tsjinje. Halleluja.

Evangeelje Mattéus 2:1-12
Liet fan ’e snein Ges. 157: Hoe blinkt de stjerre fan ’e

moarn

mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (A-B-C)
Troch it ljocht fan in stjer, God,
hawwe Jo minsken der ta brocht
om samar op ’en paad te gean
en Jo hulde te dwaan yn in bern.
Lit fan ús ek in ljocht útgean
dat minsken bewege kin
om Jo te sykjen en te oanbidden.

jier A-B-C

Gebed fan ’e snein
Jo, Ivige, 
dy’t alle minsklike wysheid
fier te boppe geane,
yn jo wûnderlik ljocht
wolle Jo ús taasten en sykjen
ta rêst bringe.
Wy tankje Jo hjoed
foar jo ferskinen ûnder ús
as in lyts minskebern
en wy bidde Jo
dat wy yn Him Jo gewaar wurde
as de moarnsstjerre,
it ljocht dat ús foar giet,
alle dagen fan ús libben 
en oant yn ivichheid. 
Amen.

Profeten Jesaja 60:1-6
Antwurdpsalm Psalm 72
Brieven Efeziërs 3:1-12
Evangeelje Mattéus 2:1-12
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Eingebed
Jo, Boarne fan alle ljocht,
wy tankje Jo foar de jefte
dy’t Jo ús takomme litte
en dy’t ús libben ljocht jaan wol:
Jezus, jo Wurd dat minske wurden is.
Lit de hiele wrâld
de waarmte en de krêft ûnderfine
dy’t hieljend en befrijend
fan Him út giet,
hjoed en alle dagen fan ús libben,
oant yn ivichheid.
Amen.
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Earste snein fan Epifany
De doop fan de Hear yn de Jordaan grien of wyt

As Epifany ferpleatst wurdt nei snein 7 of 8 jannewaris, wurde de 
earste en de twadde snein fan Epifany (de doop fan de Hear en de 
brulloft te Kana) fierd op de beide folgjende sneinen.

evangelysk-luthersk tsjinstboek

Introitus
Antifoan Sjoch, no komt de Hear en yn syn hân is 

it ryk en de krêft en de hearlikheid. 
(Maleächy 3:1;1 Kroniken 29:12)

Psalm Jubelje de heare ta, do hiele ierde.
Tsjinje de heare mei blidens,
kom foar syn antlit mei jubel.
Stim it dochs mei, dat Hy, de heare, God is.
Hy hat ús makke, wy binne fan Him,
syn folk, de skiep dy’t Er hoedet.
Kom mei tank ta syn poarten yn,
mei lofsang yn syn foarhôven.
Tankje Him, priizgje syn namme.
Want goed is de heare

en ivich duorret syn geunst,
syn trou fan âlder op âlder.

(Psalm 100)
of: (berime) Ps. 100

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Machtige, barmhertige God,
dy’t Jezus by syn doop yn ’e Jordaan,
doe’t de hillige Geast op Him delstriek,
iepenbiere hawwe as jo ynleave Soan,
lit ek op ús, sa bidde wy,
werberne út wetter en Geast,
altyd jo genede rêste.
Troch Jezus Kristus, ús Hear....

Profeten Jesaja 61:1-4;62:11-12
Graduale Ps. 72:4,6,7
Epistel Romeinen 12:1-6
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Halleluja Halleluja. Jubelje de heare ta, do hiele 
ierde, tsjinje de heare mei blidens. 
Halleluja.

Evangeelje Mattéus 3:13-17
Liet fan ’e snein Ges. 165: Doe’t Jezus foar it wetter stie

mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Doe’t Jezus, jo minske, ûndergong
yn it wetter fan dea en libben
en de Geast op Him delstriek,
hawwe Jo Him oanwiisd, God,
as jo ynleave Soan.
Help ús troch jo Geast
om nei syn stim te hearren
en yn syn fuotprinten te dwaan
wat Jo fan ús freegje;
dan binne wy ek
minsken fan jo wolbehagen.

jier A-B-C

Gebed fan ’e snein
Heech te priizgjen is jo Namme, God,
want Jo komme om ús bestean
te ferljochtsjen en te ferrykjen
yn Jezus, jo leave feint.
Jou ús syn Geast,
iepenje ús foar jo Wurd,
dat ek wy
blinen de eagen iepenje
en earmen jo genede oansizze.
Sa mei it wurde,
God alles yn allegearre,
alle dagen fan ús libben oant yn ivichheid.
Amen.
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jier A

Profeten Jesaja 42:1-7[9]
Antwurdpsalm Psalm 89:20-28
Evangeelje Mattéus 3:13-17

Eingebed
God,
ferkwikkende boarne fan libben,
doop ús allegearre mei jo hillige Geast
om mei holle en hert
goed foar inoar te wêzen,
om de swakken net foarby te rinnen,
mar oerein te helpen en te sterkjen.
Mei sa jo keninkryk yn ús fermidden
dije en tiere
alle dagen dat wy libje,
oant yn ivichheid.
Amen. 

jier B

Gebed fan ’e snein en Eingebed: lykas jier A

Profeten Jesaja 55:1-11
Antwurdpsalm Liet fan Azarja: 52-56
Evangeelje Markus 1:1-11[-13]

jier C

Gebed fan ’e snein en Eingebed: lykas jier A

Profeten Jesaja 40:1-11
Antwurdpsalm Psalm 104:1-13
Evangeelje Lukas 3:15-16,21-22

54 Snein, feest- en tinkdagen



Twadde snein fan Epifany
De brulloft te Kana grien of wyt

As Epifany ferpleatst wurdt nei snein 7 of 8 jannewaris, wurde de 
earste en de twadde snein fan Epifany (de doop fan de Hear en de 
brulloft te Kana) fierd op de beide folgjende sneinen.

evangelysk-luthersk tsjinstboek

snein Septuagesima (7de fan Epifany) yn 2008 (side 74)

Introitus                                                              Omnis terra
Antifoan De hiele ierde moat foar Jo bûge,

foar Jo sjonge en jo namme loovje. 
(Psalm 66:4)

Psalm Jubelje foar God, do hiele ierde,
besjong de gloarje fan syn namme,
meitsje der in prachtige lofsang op.
Kom en sjoch Gods dieden,
dy’t yn syn dwaan ûntsachlik is 
foar de minsken.
Mar no hat God harke
en acht jûn op myn gebed.
Heech te priizgjen is God,
dy’t myn gebed net ôfwiisd
en my syn geunst net ûntkeard hat.

(Psalm 66:1,2,5,19,20)
of: (berime) Psalm 66:1,2,6,7

Gebed fan ’e snein (collecta)
Hear, ús God,
Jo, dy’t de himel en de ierde omfiemje,
ferhear yn genede it suchtsjen fan jo folk,
sa bidde wy.
Jou ús alle dagen fan ús libben jo frede
en meitsje ús ien, dat wy op jo brulloftsfeest
folop genietsje meie.
Troch Jezus Kristus, ús Hear....

Tora  Numeri 20:2-13
Graduale Ps. 107:1,7,8
Epistel Romeinen 12:6-16
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Halleluja Halleluja. Loovje de heare, al syn ingels, 
loovje Him, al syn  legers. Halleluja.

Evangeelje Johannes 2:1-11
Liet fan ’e snein Ges. 166: Sjong foar de kening fan ’e

Joaden

mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
God boppe alle machten,
God fan alle tiden,
himel en ierde binne yn jo hân,
harkje yn jo goedens
nei it roppen fan jo minsken
en jou ús frede yn ús dagen.

jier A-B-C

Gebed fan ’e snein
Jo, iennichste en betroubere God,
Jo jouwe ús in woldiedich teken
fan jo ferbûn mei ús yn Jezus Messias.
Lit Him ús toarst
nei it wiere lok ferslaan,
lit alle minsken de frede priuwe,
dy’t yn Him ús tasein is,
dizze oere en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Profeten Jesaja 62:1-5
Antwurdpsalm Psalm 96
Evangeelje Johannes [1:29-] 2:1-11

Eingebed
Jo, dy’t yn minsken
jo wolbehagen hawwe,
ferhear ús bidden 
en jou ús
alles wat wy nedich hawwe
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om libje te kinnen:
geastkrêft en freugde,
hope en goedens, dy’t minsken oaninoar bine
en de wei gean litte fan Him 
dy’t ús ljocht is: Jezus, ús broer,
hjoed en oan ’e ein fan ús dagen ta.
Amen.
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Tredde snein fan Epifany                                grien of wyt
RKT: 3e snein troch it jier hinne

evangelysk-luthersk tsjinstboek

snein Septuagesima (7e fan Epifany) yn 2005, 2013, 2016, 2027, 
2032, 2035 (side 74)
snein Sexagesima (8e fan Epifany) yn 2008 (side 78)

Introitus
Antifoan Loovje de heare, alle folken,

ferheegje Him, alle naasjes,
want machtich is syn geunst oer ús
en de trou fan de heare is foar ivich.

(Psalm 117:1-2)
Psalm Mei God ús geunst en segen jaan,

mei Hy it antlit oer ús ljochtsje litte,
dat se op ’e ierde witte meie hoe’t Jo dogge
en by alle folken, hoe’t Jo helpe.
De folken moatte Jo loovje, God,
alle folken moatte Jo loovje.
God segenet ús;
alle einen fan ’e ierde 
moatte ûntsach hawwe foar Him.

(Psalm 67:2-4,8)
of: (berime) Psalm 67

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Jo, Hear, barmhertige God, 
wês net fier fan ús ôf
by alles wat ús lichem en siel bedriget,
stek jo hân út, sa bidde wy,
en segenje ús middenmank alle gefaren.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Jesaja 25:6-9
Graduale Ps. 97
Epistel Romeinen 12:16-21
Halleluja Halleluja. De heare is Kening. Lit de ierde 

jubelje, lit alle kustlannen bliid wêze. 
Halleluja.

Evangeelje Mattéus 8:1-13
Liet fan ’e snein Ges. 170: Master, de minsken, jong en âld
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Jo, dy’t hert en siel binne 
fan ús hiele libben,
lit jo leafde ús dwaan en litten stjoere
en help ús om út te finen
wat it betsjut om hjir en no
yn ’e fuotprinten fan jo Soan te gean
en fol leafde te hanneljen
yn syn namme.

jier A

Gebed fan ’e snein
Jo, Ivige,
noch ear’t wy ta Jo roppe,
komme Jo ta ús mei jo Wurd
dat ús noeget ta jo keninkryk.
Wy freegje Jo:
bekear ús ta Jo,
dat wy jo Wurd folbringe 
yn ’e fuotprinten fan Him
dy’t ús foargien is:
Jezus Messias, ús liedsman,
dizze oere en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Profeten Jesaja 49:1-7
Antwurdpsalm Psalm 139:1-12
Evangeelje Mattéus 4:12-22

Eingebed
Jo, Ferburgene,
wy tankje Jo foar it Wurd,
dat ús út tsjusternis en dea weiropt
en libje lit yn ’e romte fan jo ljocht.
Lit alle minsken op ierde ûnderfine
dat Jo ús hoedzje en noedzje
yn barmhertigens,
hjoed en oan ’e ein fan ús dagen ta.
Amen.
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jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t ús troch profeten en apostels
jo barmhertigens en trou
te witten dogge
en minsken roppe ta har bestimming,
bring ús ûnder beslach fan jo wurden
en lit jo keninkryk op ierde waakse en winne
troch Jezus Kristus, ús Hear,
dizze oere en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Profeten 1 Samuel 3:1-10(18)
Antwurdpsalm Psalm 63
Evangeelje Markus 1:14-20

Eingebed
Jo, dy’t barmhertich binne,
ferhear ús as wy freegje
om’e komst fan jo keninkryk.
Hilligje jo Namme yn ús fermidden,
dat wy ús mei-inoar fermoedsoenje
en lit jo geastkrêft
ús wif besykjen stypje
op ’e wei dy’t wy mei Jo geane,
hjoed en oan ’e ein fan ús dagen ta.
Amen.
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jier C

Gebed fan ’e snein
Jo, Ivige,
Jo wolle alle minsken
dy’t iepen steane foar jo Wurd
freugde tariede.
Wy bidde Jo:
lit jo befrijende leafde oer ús komme
en meitsje ús minsken nei jo hert
dizze oere en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Profeten Jesaja 61:1-9
Antwurdpsalm Psalm 145:13-21
Evangeelje Lukas 4:14-21

Eingebed
Goede God, 
wy tankje Jo foar de Geast
dy’t Jo ús jaan wolle
as wy mei-inoar om jo Wurd feriene binne.
Meitsje fan ús minsken
dy’t it ek folbringe
yn fersoening en mienskip
mei en ûnder elkoar.
Mei sa jo ryk
stal ûnder ús krije
hjoed en oan ’e ein fan ús dagen ta.
Amen.
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Fjirde snein fan Epifany                             grien of wyt
lêste fan Epifany yn 2008
RKT: 4e snein troch it jier hinne

evangelysk-luthersk tsjinstboek

snein Septuagesima (7e fan Epifany) yn 2010, 2015, 2018, 2021, 
2024, 2026, 2029, 2037 (side 74)
snein Sexagesima (8e fan Epifany) yn 2005, 2013, 2016, 2027, 
2032, 2035 (side 78)
snein Quinquagesima (9e fan Epifany) yn 2008 (side 82)

Introitus
Antifoan Heech boppe it bolderjen fan it wetter,

boppe de machtige brâning fan de see,
is de heare geweldich yn ‘e hichte.

(Psalm 93:4)
Psalm De heare is kening, klaaid mei majesteit,

de heare hat himsels klaaid 
en útrist mei macht.
Hy hat de ierde fêstset, dat hja net wifket.
Jo troan stiet fêst fan ’e âldste tiden ôf
en Josels hawwe der fan ’e ivichheid ôf 
west.
Jo beloften binne troch en troch betrouber,
hillichheid past by jo hûs,
salang as der dagen binne, heare.

(Psalm 93:1-2,5)
of: (berime) Psalm 93

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear, ús God,
lit ús swakkens Jo oandeare 
en jou ús krêft, sa bidde wy,
om mei lichem en siele steande te bliuwen,
dat wy troch Jo oerwinne
yn alles wat, mei troch eigen skuld, ús bedriget.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Jeremia 33:14-22
Graduale Ps. 97
Epistel Romeinen 13:8-10
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Halleluja Halleluja. Kom, lit ús de heare tajubelje,
jûchje foar de rots dy’t ús rêdt. Halleluja.

Evangeelje Mattéus 8:23-27
Liet fan ’e snein Ges. 345: Jezus, Hear oer allegearre

mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
God, dy’t mei ús is,
jou ús yn jo goedens
dat wy by steat binne
om Jo fan herten te loovjen,
om yn alle oprjochtens
inoar leaf te hawwen
en yn goede en kweade dagen
minske te wêzen mei Jo.

jier A

Gebed fan ’e snein
God, oan alle minsken dy’t Jo sykje,
litte Jo jo wêzen sjen yn in minske
dy’t jo barmhertichheid yn eigen persoan is: 
Jezus, ús broer.
Wy freegje Jo:
iepenje ús hert foar syn wurden
om Jo te kennen as de Libbene
dy’t fan ús hâldt
fan it begjin ôf, hjoed en altyd
en oant yn ivichheid.
Amen.

Profeten Sefanja 2:3; 3:9-13
Antwurdpsalm Psalm 37:1-11
Evangeelje Mattéus 5:1-12
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Eingebed
Jo, 
dy’t sêftmoedigen lokkich neame
en brutsen minsken oereinhelpe,
meitsje ús boadskippers
fan jo barmhertigens, 
rjochtsje ús eagen en ús hert
op it lok fan oaren,
dat minsken op ierde net yn it ferdjer rinne, 
mar bliid binne om’t Jo der binne
dy’t libben jouwe,
hjoed en al ús dagen, oant yn ivichheid. 
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein
Trouwe God,
meitsje ús fertroud mei jo wurden, 
dat wy ûnderfine meie hoe’t Jo ta ús sprekke
yn Jezus, jo heechste profeet,
yn wa’t jo beloften wierheid wurde,
dizze oere en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Tora  Deuteronomium 18:15-20
Antwurdpsalm Psalm 111
Evangeelje Markus 1:21-28

Eingebed
Hillige God, 
ferhear ús as wy freegje
om de komst fan jo keninkryk
en lit it befrijend Wurd
fan Jezus, jo Soan, ús genôch wêze
yn goede en kweade dagen,
yn ûnmacht en iensumens,
om’t it ús libje lit
yn ’e segen fan jo neibijens,
hjoed en oan ’e ein fan ús dagen ta.
Amen.
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jier C

Gebed fan ’e snein
Ivige God,
meitsje ús ree
om nei Him te harkjen,
dy’t yn syn heitestêd net eare waard,
Jezus fan Nazaret, jo Soan.
Jou dat syn wurden
sizzenskip oer ús hawwe
en ús it wiere libben yngean litte
hjoed en al ús dagen.
Amen.

Profeten Jeremia 1:4-10
Antwurdpsalm Psalm 71:1-6[9]
Evangeelje Lukas 4:21-30

Eingebed
Jo, dy’t minsken en folken
gearbringe wolle yn jo hûs,
reagje út ús fermidden
alles wat ús fan elkoar skiedt
en lit rjochtfeardige goedens
jo wrâld bewenber meitsje
om ’e wille fan Him
dy’t de hoekstien is
dy’t ús ferbynt:
Jezus, ús Hear,
hjoed en alle dagen fan ús libben.
Amen.
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Fiifde snein fan Epifany                                     grien of wyt
lêste fan Epifany yn 2005, 2013, 2016, 2027, 2032, 2035
RKT: 5e snein troch it jier hinne

evangelysk-luthersk tsjinstboek

snein Septuagesima (7e fan Epifany) yn 2007, 2009, 2012, 2020, 
2023, 2031, 2034, 2036 (side 74)
snein Sexagesima (8e fan Epifany) yn 2010, 2015, 2018, 2021, 
2024, 2026, 2029, 2037 (side 78)
snein Quinquagesima (9e fan Epifany) yn 2005, 2013, 2016, 2027, 
2032, 2035 (side 82)

Introitus
Antifoan Op God, waans wurd ik priizgje,

op God betrou ik sûnder freze.
(Psalm 56:11a, 12a)

Psalm Op God, waans wurd ik priizgje,
op de heare, waans wurd ik priizgje,
op God betrou ik sûnder freze;
wat soe in minske my dwaan?
Ik haw Jo beloften dien, o God,
ik betelje Jo myn lofoffers.
Want Jo hawwe myn libben 
foar de dea weiskuord
en myn fuotten hoede foar fallen,
dat ik foar Gods antlit
myn paad gean mei yn it libbensljocht.

 (Psalm 56:11-14)
of: (berime) Psalm 56:1,3,4

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear, ús God, 
dy’t fan alle úteinen fan ’e wrâld
minsken ropt en gearbringt
om Jo te tsjinjen,
jou, sa bidde wy Jo,
dat wy, dy’t inkeld op jo himelske genede fertrouwe,
aloan troch jo hoede en noede wurde meie.
Troch Jezus Kristus, ús Hear....

Profeten Jesaja 24:4-16
Graduale Ps. 126
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Epistel Kolossers 3:12-17
Halleluja Halleluja. Myn hert is gerêst, o God, myn

hert is gerêst; ik wol sjonge, ja psalmsj-
onge. Halleluja.

Evangeelje Mattéus 13:24-30
Liet fan ’e snein Ges. 313: Sinne fan gerjochtichheid

mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Hoedzje en noedzje yn leafde, o God,
allegearre dy’t har oan Jo tabetroud hawwe.
Lit jo leafde ús omstrielje
dat wy nei inoar omsjogge
en leare hoeden om te gean
mei jo kostbere en kwetsbere skepping.

jier A

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t it ljocht skine litte
dat foar minsken libben mooglik makket,
jou ús betrouwen 
yn jo Wurd fan ieuwen lyn,
sa’t it ek sprutsen is 
troch Jezus, jo Soan,
dat wy fan dei ta dei
mear op Him lykje meie
en frede fine yn Jo,
dizze oere en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Profeten Jesaja 43:9-12
Antwurdpsalm Psalm 112
Evangeelje Mattéus 5:13-16

+ as it de lêste snein fan Epifany is:
Mattéus 7:28-29
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Eingebed
Jo, dy’t nei minsken harkje,
ferhear ús gebeden
en meitsje it ljocht
dêr’t it tsjuster is.
Lit hope ûntweitsje
foar alle minsken op ierde
troch de krêft fan jo Geast,
dy’t ús geande hâldt,
hjoed en oan ’e ein fan ús dagen ta.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, 
dy’t it tal fan ’e stjerren kenne
en elk fan harren by de namme roppe:
wol by ús wêze
lit ús de krêft 
fan jo Wurd ûnderfine,
en hâld ús yn libben
troch jo Geast,
dizze oere en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Profeten 2 Keningen 4:18-21 [22-31] 32-37
Antwurdpsalm Psalm 142
Evangeelje Markus  1:29-39

+ as it de leste snein fan Epifany is:
Markus 3:6

Eingebed
Jo, 
dy’t brutsen herten hielje,
ferhear ús gebeden
en jou hope 
oan alle minsken op ierde.
Lear ús om te bidden
en it kwea te oerwinnen
troch de krêft fan ’e leafde
sa’t dy ûnder ús ferskynd is
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yn Jezus Messias,
waans Wurd ús behâldt
hjoed en oan ’e ein fan ús dagen ta.
Amen.

jier C

Gebed fan ’e snein
Hear, 
Jo sille net ferjitte
wat jo hannen makke hawwe:
besielje ús mei de krêft fan jo Geast
om by alles wat wy dogge
jo Namme bekend te meitsjen.
Lit jo stim ús berikke
en wês sels mei jo genede ûnder ús,
dat wy jo wegen fine,
dizze oere en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Profeten Jesaja 6:1-8
Antwurdpsalm Psalm 138
Evangeelje Lukas 5:1-11

+ as it de lêste snein fan Epifany is:
Lukas 7:16

Eingebed
Ferburgen God,
Jo geane ús, minsken, fier te boppe
en dochs binne Jo ús tige nei
yn Jezus Kristus, de Minskesoan.
Jou ús betrouwen yn ’e wei
dêr’t Hy ús hinne liede wol,
dat wy libje kinne as jo bern
yn gerjochtichheid en frede
hjoed en alle dagen fan ús libben.
Amen.

69It Tiideigene: Epifany



Sechsde snein fan Epifany grien of wyt
lêste snein fan Epifany yn 2010, 2015, 2018, 2021, 2024, 2026, 2029, 2037
RKT: 6e snein troch it jier hinne

evangelysk-luthersk tsjinstboek

snein Septuagesima (7e fan Epifany) yn 2006, 2014, 2017, 2019, 
2022, 2025, 2028, 2030, 2033 (side 74)
snein Sexagesima (8e fan Epifany) yn 2007, 2009, 2012, 2020, 
2023, 2031, 2034, 2036 (side 78)
snein Quinquagesima (9e fan Epifany) yn 2010, 2015, 2018, 2021, 
2024, 2026, 2029, 2037 (side 82)

Yntroitus
Antifoan In glâns as by it lemieren fan ’e dei,

ljochtpylken sjitte út syn side,
as helder moarnsrea is syn gloarje.

(Habakkuk  3:4)
Psalm Ik wol Jo ferheegje, myn God en kening

en jo namme priizgje ivich en altyd.
Dei oan dei wol ik Jo priizgje
en jo gerjochtichheid bejubelje.
Se moatte fan ’e hearlike glâns fan jo 
heechheid sprekke en jo wûnderdieden 
fertelle,
it geweld fan jo ûntsachlike dieden te 
witten dwaan en fan jo grutte dieden 
gewach meitsje.
As se deroan tinke, hoe wûndere goed Jo 
binne, dan moatte se it wol útroppe
en jo gerjochtichheid bejubelje.

(Psalm 145:1-2,5-7[6])
of: (berime) Ps. 145:1,2,4

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear, ús God, 
Jo dy’t jo Soan út ’e himel wei
oerstriele hawwe mei jo ljocht,
jou ús, sa bidde wy Jo,
dat wy de iepenbiering fan syn hearlikheid
yn leauwe en mei freugde oannimme
en ien en mien mei Him
troch syn krús en ferrizenis
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diele sille yn syn ferhearliking.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Tora  Exodus 3:1-6
Graduale Ps. 149
Epistel 2 Petrus 1:13-18
Halleluja Halleluja. De wiisheid is in glâns fan it

ivige ljocht en in glêde spegel fan ’e god-
like krêft en in byld fan syn goedgeunsti-
gens. Halleluja.

Evangeelje Mattéus 17:1-9
Liet fan ’e snein Ges. 158: O soan fan God, ús Heare

mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (A-B-C)
Hear, Jo hawwe sein
dat Jo wêze wolle dêr’t rjocht en oprjochtens is;
help ús troch jo genede sa te libjen,
dat Jo by ús wenje kinne
en wy in teken wêze sille
fan jo oanwêzigens
middenmank de minsken.

jier A

Gebed fan ’e snein
Jo, 
dy’t minsken jo wei wize,
iepenje de Skriften foar ús
en lit ús leauwe yn Him
yn wa’t Wet en Profeten
foldroegen wurde:
Jezus, ús Hear,
jo hân 
dy’t ús nei it libben liedt,
dizze oere en al ús dagen.
Amen.

Tora  Deuteronomium 30:15-20
Antwurdpsalm Psalm 119:9-16
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Evangeelje Mattéus 5:17-26
+ as it de lêste snein fan Epifany is:
Mattéus 7:28-29

Eingebed
Ferburgene,
as Jo ús jo Wurd net jûn hienen,
wienen wy blyn op ’e libbenswei.
Jou dat wy foar oaren 
in ljocht wêze meie,
yn ’e fuotprinten fan Him
dy’t foar ús de wiere wei nei it libben is:
Jezus, ús broer en Hear,
hjoed en al ús dagen.
Amen.

jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, 
dy’t it wurk fan jo hannen
noait ferjitte sille,
kom ús temjitte 
yn Jezus, jo Soan;
lit ús opstean 
en it libben fine,
as jo Wurd wjerklinke mei,
hjir yn ús fermidden,
dizze oere en al ús dagen.
Amen.

Profeten 2 Keningen 5:1-3 [4-8] 9-15b
Antwurdpsalm Psalm 32
Evangeelje Markus 1:40-45

+ as it de lêste snein fan Epifany is:
Markus 3:6

Eingebed
Jo, 
dy’t ús de hieljende hân tastekke
yn Jezus, ús broer,
jou dat wy ek 

72 Snein, feest- en tinkdagen



gjinien foarbygeane,
mar yn wierheid frede stichtsje
mei wurd en died,
hjoed en alle dagen fan ús libben.
Amen.

jier C

Gebed fan ’e snein
Jo, 
dy’t ús herten kenne,
meitsje ús ryk troch jo wurden
en sterkje ús troch jo Geast
om barmhertige minsken te wurden,
dy’t noed steane foar it lok
fan earmen en lytsen,
fan grutte en rike lju
om ’e wille fan Jezus, jo Soan,
ús Hoeder en Befrijer,
dizze oere en al ús dagen.
Amen.

Profeten Jeremia 17:5-10
Antwurdpsalm Psalm 1
Evangeelje Lukas 6:27-38

+ as it de lêste snein fan Epifany is:
Lukas 7:16

Eingebed
Trouwe God, 
wy tankje Jo foar dy iene minske
dy’t yn al syn goedens
ûnder ús ferskynd is.
Mei ús dwaan en litten
wêze sa’t Hy it hawwe wol,
dat minsken en folken
mei-elkoar libje yn ferbûnens
en frede fine,
hjoed en al ús dagen.
Amen.
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Sânde snein fan Epifany                       pears of grien
lêste fan Epifany yn 2007, 2009, 2012, 2020, 2023, 2031, 2034, 2036
RKT: 7e snein troch it jier hinne

evangelysk-luthersk tsjinstboek                  Septuagesima
snein Septuagesima (7e fan Epifany) yn 2011
snein Sexagesima (8e fan Epifany) yn 2006, 2014, 2017, 2019, 
2022, 2025, 2028, 2030, 2033 (side 78)
snein Quinquagesima (9e fan Epifany) yn 2007, 2009, 2012, 2020, 
2023, 2031, 2034, 2036 (side 82)

Introitus
Antfoan Doe’t it my oanfleach, rôp ik oan de heare.

Ut syn timpel wei hearde Er myn stim.
(Psalm 18:7)

Psalm Ik haw Jo ynlik leaf, heare, myn sterkte,
heare, myn rots, myn stins, myn rêder,
myn God, myn rots dêr’t ik my bergje,
myn skyld, myn sterke befrijer, 
myn hege stins.
Want Jo rêde it delbûgde folk,
mar grutske eagen litte Jo foardel slaan.
Jo litte ommers myn lampe ljochtsje, 
heare;
myn God makket my it tsjuster ljocht.

(Psalm 18:2-3,28-29)
of: (berime) Ps. 18:1,2,5,8

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear, God, himelske Heit,
ferhear yn genede it smeekjen fan jo folk,
dat wy, dy’t om ús ûngerjochtichheid
jo straf fertsjinje,
befrijd wurde troch jo barmhertigens,
om ’e wille fan jo namme.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Maleächy 3:7-9, 16-20
Graduale Ps. 130
Epistel 1 Korintiërs 9:24-27
Evangeelje Mattéus 20:1-16a
Liet fan ’e snein Ges. 344: It heil dat fan ’e himel foel
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C) 
Jo binne de krêft fan ús libben,
dêrom freegje wy Jo:
jou dat wy ús aloan sette nei
wat strykt mei jo heil en jo wil
en jou dat dat ús tinken is, 
net allinne yn wurden,
mar benammen yn dieden.

jier A

Gebed fan ’e snein
Hillige God, 
Jo dy’t genedich binne foar wa’t jo help ynropt,
lear ús de wei te kennen
dy’t ta it libben liedt.
Iepenje ús hert foar jo Wurd
en set ús op it spoar fan Jezus,
jo betroubere Tsjûge,
dy’t ús foargiet nei Jo, 
dizze oere en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Tora  Exodus 22:21-27
Antwurdpsalm Psalm 71:17-24
Evangeelje Mattéus 5:33-48

+ as it de lêste snein fan Epifany is:
Mattéus 7:28-29

Eingebed
Rjochtfeardige God,
wy tankje Jo,
dat Jo ús geande hâlde wolle
troch it Wurd en de Geast
fan Jezus, jo Soan.
Lit ús opwaakse yn wysheid
om minsken te wurden neffens jo hert,
hjoed en alle dagen fan ús libben.
Amen.
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jier B

Gebed fan ’e snein
Freonlik Ljocht,
bring ús by jo Soan
en lit syn Wurd
ús frijmeitsje fan sûnden
en ús bringe
yn ’e frijheid fan jo bern,
dizze oere en alle dagen fan ús libben.
Amen.

Profeten Jesaja 43:18-25
Antwurdpsalm Psalm 25:11-22
Evangeelje Markus 2:1-12

+ as it de lêste snein fan Epifany is:
Markus 3:6

Eingebed
Jo, dy’t minsken oereinhelpe,
wy tankje Jo,
dat Jo ús op ’e noed nommen hawwe
yn Jezus, jo Soan.
Wy bidde Jo: 
lit de hiele wrâld
de hieljende krêft 
fan syn Geast ûnderfine,
hjoed en alle dagen fan ús libben.
Amen.
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jier C

Gebed fan ’e snein
Wês hjir oanwêzich, God,
sprek jo Wurd
en lit ús thúsreitsje
yn it geheim fan it libben
dat ús ferskynt yn Jezus,
de Soan fan jo wolbehagen,
de nije minske, dy’t ús hoop jout,
dizze oere en al ús dagen.
Amen.

Tora  Genesis 45:3-11,15
Antwurdpsalm Psalm 37:1-11,39
Evangeelje Lukas 6:27-38

+ as it de lêste snein fan Epifany is:
Lukas 7:16

Eingebed
Jo, dy’t ús it libben jouwe,
skink ús de moed
om elkoar romte te jaan,
dat wy it libben mooglik meitsje
foar bange en iensume minsken.
Dan sil it goed wêze
om mei-inoar op ierde te wêzen
ûnder de beskerming fan jo himel,
hjoed en al ús dagen.
Amen.
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Achtste snein fan Epifany                            pears of grien
lêste fan Epifany yn 2006, 2014, 2017, 2019, 2022, 2025, 2028, 2030, 2033
RKT: 8e snein troch it jier hinne

evangelysk-luthersk tsjinstboek                  Sexagesima
snein Sexagesima (8e fan Epifany) yn 2011
snein Quinquagesima (9e fan Epifany) yn 2006, 2014, 2017, 2019, 
2022, 2025, 2028, 2030, 2033 (side 82)

Introitus
Antofoan Wurd wekker! Wêrom sliepe Jo, Hear?

Untweitsje en ferstjit ús net foargoed.
Oerein, Heare, help ús!
Ferlos ús yn jo goedgeunstichheid.

(Psalm 44:24,27)
Psalm God, wy hawwe it mei eigen earen heard,

ús foarfaars hawwe it ús ferteld,
it wurk dat Jo dienen yn har dagen,
de dagen fan alear, mei jo eigen hân.
Want net troch it swurd wûnen se it lân
en har eigen krêft joech de útrêding net;
nee, jo rjochterhân en jo krêft
en it ljocht fan jo antlit.
Jo ommers hâlden it mei har.
Wy ferhearlikje God al den dei
en loovje ivich jo namme.

(Psalm 44:2,4,9)
of: (berime) Ps. 44:1,7

Gebed fan ’e snein (Collecta)
O Hear, wy bidde Jo:
meitsje de herten fan wa’t yn Jo leauwe reewillich,
dat jo godlik Wurd troch har
aloan rynsker frucht draacht
en dat hja de stipe fan jo genede
aloan mear ûnderfine meie. 
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Tora  Genesis 1:9-13
Graduale Ps. 83:1,5,6
Epistel 2 Korintiërs 11:19-12:9
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Evangeelje Lukas 8:4-15
Liet fan ’e snein Ges. 302: Wy loovje God om Kanaän

mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
O God, lit it berin fan ’e wrâld
syn beslach krije neffens jo heilsplan,
dat der frede op ierde komt
en de minsken inoar rjocht dogge
en dat wy ús allegearre
yn frijheid en freugde
tawije kinne oan jo tsjinst.

jier A

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t nei minsken omsjogge,
lit jo Wurd 
ús it betrouwen jaan
dat Jo noed foar ús steane
en lear ús Jo te tsjinjen
yn frijheid en leafde,
dizze oere en al ús dagen.
Amen.

Profeten Jesaja 49:13-18
Antwurdpsalm Psalm 62
Evangeelje Mattéus 6:24-34

+ as it de lêste snein fan Epifany is
Mattéus 7:28-29

Eingebed
Jo, dy’t minsken tagedien binne,
jou ús de frijheid
fan ’e fûgels yn ’e loft
en de ûntfanklikens
fan ’e blommen op it fjild,
om ’e wille fan Jezus, jo Soan,
waans Wurd ús thúsbringt by Jo,
hjoed en alle dagen fan ús libben.
Amen.
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jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, Barmhertige,
dy’t fan it oanbegjin ôf
in ferbûn mei ús oangean wolle,
iepenje ús hert
foar it Wurd fan jo leafde.
Jou ús de geastkrêft
fan Jezus, jo Soan,
troch wa’t wy Jo kennen leare
en meitsje ús ta nije minsken,
dizze oere en al ús dagen.
Amen.

Profeten Hoséa 2:15-22
Antwurdpsalm Psalm 103:1-7
Evangeelje Markus 2:13-22

+ as it de lêste snein fan Epifany:
Markus 3:6

Eingebed
Jo, dy’t minsken leafhawwe,
ferhear ús roppen
en jou hope oan ’e wrâld.
Mei de Geast fan Jezus, jo Soan,
minsken en folken 
oan elkoar ferbine
yn leafde en gerjochtichheid, 
hjoed en al ús dagen.
Amen.
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jier C

Gebed fan ’e snein
God fan it libben,
meitsje jo wurden
fruchtber yn ús fermidden,
dat wy minsken wurde
lykas Jezus Kristus, jo Soan,
dy’t ús de leafde leart
dy’t net fergiet,
dizze oere en al ús libbensdagen.
Amen.

Profeten Jeremia 7:1-15
Antwurdpsalm Psalm 92
Evangeelje Lukas 6:39-49

+ as it de lêste snein fan Epifany is:
Lukas 7:16

Eingebed
Jo dy’t ús libbensboarne binne,
laavje ús aloan
mei it wetter fan jo Wurd,
dat wy ús as beammen ûntjaan kinne
dy’t skaad en skûle jouwe
en fruchten drage
fan frede en gerjochtichheid,
hjoed en al ús libbensdagen.
Amen.
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Njoggende snein fan Epifany                    pears of grien
lêste fan Epifany yn 2011
RKT: 9e snein troch it jier hinne

evangelysk-luthersk tsjinstboek          Quinquagesima
snein Quinquagesima (9e fan Epifany) yn 2011

Introitus  Esto mihi
Antifoan Wês myn beskermjende rots,

in berchfesting om my te rêden.
Om jo namme, Heare, wol my liede en 
weidzje.

(Psalm 31:3b,c,4b)
Psalm heare, by Jo haw ik taflecht socht,

lit my noait wer foar skande stean;
rêd my troch my rjocht te dwaan.
Yn jo hân betrou ik myn libben,
Jo keapje my frij, heare, trouwe God.
Ik wol jûchje en bliid wêze om ’e geunst,
dat Jo nei myn ellinde omseagen,
myn need achtsloegen
en my net oan myn fijannen útleveren,
mar myn fuotten de romte joegen.

(Psalm 31:2,6,8,9)
of: (berime) Ps. 31:1,4,6,13

Gebed fan ’e snein (Collecta)
Hear, God, Heit yn ’e himel,
net foar jimmer is jo oardiel.
Dêrom bidde wy, hjir op ierde:
harkje nei ús, as wy om ferjouwing roppe
en lit jo barmhertigens jilde.
Meitsje ús frij fan wat ús benearet
en iepenje ús de eagen foar jo takomst.
Troch Jezus Kristus, ús Hear...

Profeten Jesaja 38:1-6
Graduale Ps. 77:4,5,6
Epistel 1 Korintiërs 13
Evangeelje Lukas 18:31-43
Liet fan ’e snein Ges. 432: ’t Is altyd goed wat God betinkt
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mienskiplik lêsroaster

Gebed fan ’e snein (jier A-B-C)
Jo eagen fol leafde, God,
sjogge alles wat wy brek binne.
Dêrom freegje wy Jo
yn it folste betrouwen:
brek ôf yn ús
wat Jo yn ’e wei stiet
en ris ús ta
mei alles wat ús stipet
om te dwaan dêr’t wy ta roppen binne.

jier A

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t oan minsken rjocht dogge:
jou ús, as jo Wurd klinkt,
dat wy kieze foar it libben
en set ús 
op it spoar fan jo frede
oan ’e hân fan Jezus,
dy’t as Mozes
ús nei jo lân bringe sil,
dizze oere en al ús libbensdagen.
Amen.

Tora  Deuteronomium 11:18-28
Antwurdpsalm Psalm 31:20-25
Evangeelje Mattéus 7:15-27

+ as it de lêste snein fan Epifany is
Mattéus 7:28-29

Eingebed
Jo, dy’t ús leard hawwe
om jo Namme út te sprekken,
jou ús dat wy jo wurden folbringe
en meitsje ús ta minsken
dy’t befrijing bringe,
dat allegearre it libben fine meie
hjoed en al ús dagen,
Amen.
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jier B

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t foar minsken 
net frjemd bliuwe wolle:
lit yn ús fermidden
jo Wurd wjerklinke
dat wy minsken wurde
dy’t jo Namme yn omtinken hâlde
en jo ierde
yn leafde hoedzje en noedzje
dizze oere en al ús libbensdagen.
Amen.

Tora  Deuteronomium 26:5-11
Antwurdpsalm Psalm 81
Evangeelje Markus 2:23 - 3:5

+ as it de lêste snein fan Epifany is:
Markus 3:6

Eingebed
Trouwe God,
printsje ús jo Namme yn it hert
en meitsje ús ta minsken
dy’t elkoar befrije
ta de tsjinst fan leafde,
ferjouwing en fersoening.
Lit alle folken
yn frede mei-inoar bestean
en meitsje jo wrâld bewenber,
hjoed en oan ’e ein fan ús dagen ta.
Amen.
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jier C

Gebed fan ’e snein
Jo, dy’t nei minsken harkje,
kom yn ús fermidden,
as wy jo Namme oanroppe
en jou ús yn jo Wurd
de wysheid ta it libben:
Jezus, de nije minske,
dy’t ús jo wegen wiist,
dizze oere en al ús dagen.
Amen.

Profeten 1 Keningen 8:22-30,41-43
Antwurdpsalm Psalm 96
Evangeelje Lukas 7:1-10

+ as it de lêste snein fan Epifany is:
Lukas 7:16

Eingebed
God fan alle libben,
wy tankje Jo
foar de hieljende hân
dy’t Jo ús tastutsen hawwe
yn Jezus, ús broer.
Lit syn Geast ús besielje
om elkoar oerein te helpen
en as bruorren en susters 
libje te litten,
hjoed en oan ’e ein fan ús dagen ta.
Amen.
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