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Zondag na Nieuwjaar  wit 
ELK: Tweede zondag na Kerstfeest 
 

EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Puer natus est 
Antifoon Ons is een Kind geboren,  

een Zoon is ons gegeven  
en Hij heet: Wonderbare Raadsman,  

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 
 (Jesaja 9:5) 

Psalm  Zingt de HEER een nieuw lied, 
want Hij heeft wonderen gedaan, 
zijn rechterhand en zijn heilige arm 
gaf Hem zege. 

De HEER heeft zijn heil bekend gemaakt, 
zijn gerechtigheid geopenbaard 
voor de ogen der volken. 
Alle einden der aarde hebben aanschouwd 
het heil van onze God. 

 (Psalm 98:1,2,3c) 

of: (berijmd)  Ps. 98:1,2 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, onze God, hemelse Vader, 
wil naar uw goedheid uw ogen richten 
op het verlangen van uw volk, dat tot U roept, 

opdat wij uw wil kennen  
en kracht ontvangen om die te volbrengen. 
Zo bidden wij, door Jezus Christus, onze Heer... 

 

Profeten Jesaja 61:1-3,11 
Graduale Ps. 105:1,2,3 

Epistel 1 Johannes 5:1-4 
Halleluja Halleluja. Hij heeft gedacht aan zijn goe-

dertierenheid en aan zijn trouw jegens het 
huis van Israël, alle einden der aarde heb-
ben aanschouwd het heil van onze God. 
Halleluja. 

Evangelie Lucas 2:40-52 

Zondagslied Gez. 164: ‘Gij die de ster van David zijt’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 

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

God boven alles en allen, 
wees niet alleen een licht 
voor wie in U geloven, 

maar laat uw glorie stralen 
over heel uw wereld 
en maak U bekend 
aan alle mensen 
die naar U verlangen. 

 
jaar A-B-C 

 
Gebed van de zondag 

Eeuwige, 
die van in den beginne 
de mensen roept  
om te leven voor uw aangezicht, 

wij danken U dat Gij uw tent 
hebt opgeslagen in ons midden 

en bij ons woont in de gestalte van Jezus, uw Woord. 
Geef dat wij door Hem, 
die woorden vol wijsheid spreekt, 
opnieuw geboren worden 

tot uw mensen, uw kinderen, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jeremia 31:7-14 
Antwoordpsalm Psalm 84 

Evangelie Matteüs 2:13-15,19-23 
of Lucas 2:41-52 
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Slotgebed 

Gezegend zijt Gij 
die ons roept om te leven 
voor uw aangezicht. 
Gezegend zijt Gij 
die ons antwoord geeft 
op ons vragen en zoeken. 

Gezegend zijt Gij 
om het Woord  
dat vlees geworden is in ons midden. 
Wij danken U 

om wie Gij voor ons zijt: 
onze Bevrijder, die ons verzamelt 

tot gemeenschap en verzoening, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 


