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1 januari 
Naamgeving en besnijdenis van onze Heer Jezus Christus   wit 

 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon In de naam van Jezus zal alle knie zich 

buigen en alle tong zal belijden, dat Jezus 

Christus de Heer is. 
 (Filippenzen 2:10-11) 

Psalm  O HEER, onze Heer, 
hoe heerlijk is uw naam 
op de ganse aarde, 
Gij, die uw majesteit toont aan de hemel. 

Uit de mond van kinderen en zuigelingen 
hebt Gij sterkte gegrondvest, 
uw tegenstanders ten spijt, 
om vijand en wraakgierige te doen 
verstommen. 
Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, 

en het mensenkind,  
dat Gij naar hem omziet? 
Toch hebt Gij hem 
bijna goddelijk gemaakt, 
en hem met heerlijkheid en luister 
gekroond. 

 (Psalm 8:2-3,5-6) 
of: (berijmd)  Ps. 8 
 
Gebed van de dag (Collecta) 

Heer, onze God, 
Gij hebt ons uw Zoon gegeven 

en Hem de naam boven alle naam geschonken, 
opdat in de naam van Jezus 
zich alle knie zou buigen. 
Geef ons, zo bidden wij, 
het nieuwe jaar te beginnen in Jezus’ naam 
en zo U, Vader, in al ons doen en laten prijzen 

tot heil en zegen van deze wereld. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 

Profeten Baruch 6:1-6 
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Graduale Psalm 98: 3,4 
Epistel Galaten 3:23-29 

Halleluja Halleluja. Mijn mond zal de lof des HEREN 
spreken en al wat leeft zal zijn heilige naam 
prijzen voor altoos en immer. Halleluja. 

Evangelie Lucas 2:21 
Zondagslied Gez. 161: ‘Uit uw hemel zonder grenzen’ 
 

 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 

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

O God, de naam van uw kind Jezus 

is het woord voor uw wil met ons: 
bevrijding van mensen. 
Help allen die zich naar Hem noemen 
te leven uit hun nieuwe vrijheid 
en op te staan tegen alles 
wat ons tot slaven wil maken. 

 

jaar A-B-C 
 
Gebed van de dag 

Gij, Eeuwige, 
die het begin van alle dingen zijt, 

op deze dag komen wij tot U 
met een bede om zegen, 
vragend om het Woord 
dat op ons de naam legt  
van Jezus, uw Zoon, 

en ons uw kinderen maakt, 

levend in het licht 
dat ons kracht en behoud geeft, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 
Thora Numeri 6:22-27 

Antwoordpsalm Psalm 8 
Brieven Handelingen 4:8-12 
Evangelie Lucas 2:21 
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Slotgebed 

Gij, die barmhartig 
ons uw wegen doet kennen, 
wij danken U 
dat Gij ons bij name noemt 
en in leven wilt houden 
door Jezus, uw Zoon. 

Breng alle mensen en volkeren samen 
en herschep de wereld 
tot een nieuw paradijs 
waarin wij elkaar tot zegen zijn 

en Gij zelf in ons midden woont, 
alle dagen en jaren van ons leven 

tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
 


