
Tijdeigen: Kersttijd   

 

Zondag na Kerstmis  wit 
ELK: Eerste zondag na Kerstfeest 
 

EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Toen alles in de diepste stilte gehuld lag, en 

de nacht, in zijn vlugge tocht, aan het 
midden van zijn baan gekomen was, kwam 

uw almachtig woord, o Heer, uit de hemel, 
van de koninklijke troon. 

 (Wijsheid van Salomo 18:14-15) 
Psalm  De HERE is Koning. 

Met majesteit heeft Hij zich bekleed; 
de HERE heeft Zich bekleed, 

Hij heeft Zich met kracht omgord. 
Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet. 
Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, 
de heiligheid is uw huis tot sieraad, 
o HEER, tot in lengte van dagen. 

 (Psalm 93:1,5) 

of: (berijmd)  Ps. 93 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Machtige God, Eeuwige, 
wij bidden U: 
richt al ons werken en doen naar uw welbehagen, 

opdat wij door uw geliefde Zoon en door uw Geest 
rijk worden in goede werken, 
en zo een teken zijn van uw liefde tot onze naasten. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 8:11-15 

Graduale Ps. 45:1,3 
Epistel Galaten 4:1-7 
Halleluja Halleluja. De HEER is Koning. Met majesteit 

heeft Hij zich bekleed, Hij heeft zich met 
kracht omgord. Vast staat nu de wereld, zij 
wankelt niet. Halleluja. 

Evangelie Lucas 2:33-40 

Zondagslied Gez. 147: ‘Looft God, gij christ’nen, maakt 
Hem groot’ 

 



Tijdeigen: Kersttijd   

 

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 

 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

O God, wil ons zo aanspreken, 
dat wij als mensen van uw welbehagen 
bij licht en bij donker 

uw glorie bezingen, 
uw vrede behartigen. 
Dan klinkt op uw aarde 
de naam van uw Zoon 
als een woord dat weer hoop geeft. 

 
jaar A-B-C 

 
Gebed van de zondag 

Eeuwige en Ongeziene, 
aan mensen die vragen en zoeken naar U 
verschijnt Gij 
op de weg van Jezus Messias. 

Wij bidden U: 
maak ons allen werkers van uw Woord 

dat geschieden zal 
tot heil van iedereen op aarde, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 61:10-62:3 
Antwoordpsalm Psalm 147:12-20 
Brieven Galaten 3:23-4:7 
Evangelie Lucas 2:33-40 
 

Slotgebed 
Gij, die mensen beschermt, 
bekleed ons 
met de mantel der gerechtigheid, 
met tedere ontferming, 
met goedheid en geduld, 

en laat uw Woord 
als een lamp ons leven verlichten. 
Moge al wat wij zeggen en doen 
uw menslievendheid voelbaar maken 

in het voetspoor van Jezus, 
 de Zoon van Maria, 

die onze leidsman is, 
vandaag en tot het einde van onze dagen.  
Amen. 


