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6 januari 
Epifanie, 
Verschijning van onze Heer Jezus Christus  wit 
 

Het feest kan gevierd worden op de zondag die valt op of tussen 2-8 januari. 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Ecce advenit 
Antifoon Zie, nu komt de Heer en in zijn hand  

is het rijk en de kracht en de heerlijkheid. 
 (Maleachi 3:1; 1 Kronieken 29:12) 
Psalm  O God, verleen de koning uw recht, 

en uw gerechtigheid aan de zoon van de 
koning. 
Hij richte uw volk met gerechtigheid, 
uw ellendigen met recht. 
Mogen de koningen van Tarsis en de 
kustlanden hem geschenken brengen, 
de koningen van Scheba en Seba 
hem schatting offeren. 
Mogen alle koningen zich voor hem  
neerbuigen, 
alle volkeren hem dienen. 

 (Psalm 72:1-2,10-11) 
of: (berijmd)  Ps. 72:1,2,3 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, hemelse Vader, 
die wijzen, door het licht van een ster geleid, 
riep tot aanbidding van uw Zoon, 
wijs ook ons de weg, zo bidden wij, 
en doe ons in zijn verborgenheid 
door het geloof zijn heerlijkheid aanschouwen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 60:1-6 
Graduale Ps. 72:4,5,6,7 
Epistel Efeziërs 3:1-12 
Halleluja Halleluja. Mogen alle koningen der aarde zich 

voor Hem buigen, alle volkeren Hem dienen. 
Halleluja. 
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Evangelie Matteüs 2:1-12 
Zondagslied Gez. 157: ‘Hoe helder staat de morgenster’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Door het licht van een ster, God, 
hebt Gij mensen ertoe gebracht 
zomaar op weg te gaan 
en U in een kind te huldigen. 
Laat ook van ons een licht uitgaan 
dat mensen kan bewegen 
U te zoeken en U te aanbidden. 

 
jaar A-B-C 
 
Gebed van de zondag 

Eeuwige, 
die alle menselijke wijsheid 
verre te boven gaat, 
in uw wonderlijk licht 
wilt Gij ons tasten en zoeken 
tot rust brengen. 
Wij danken U vandaag 
voor uw verschijnen onder ons 
in de kleinheid van een mensenkind, 
en bidden U 
dat wij in Hem U mogen ontwaren 
als de morgenster, 
het licht dat voor ons uitgaat, 
alle dagen van ons leven 
en tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 60:1-6 
Antwoordpsalm Psalm 72 
Brieven Efeziërs 3:1-12 
Evangelie Matteüs 2:1-12 
 
Slotgebed 
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Gij, Bron van alle licht, 
wij danken U voor de gave 
waarmee Gij ons voedt 
en ons leven verlichten wilt: 
Jezus, uw vleesgeworden Woord. 
Laat heel de wereld 
de warmte en de kracht ervaren, 
die genezend en bevrijdend 
van Hem uitgaan, 
vandaag en alle dagen van ons leven, 
tot in eeuwigheid.  
Amen. 
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Eerste zondag van Epifanie 
De doop van de Heer in de Jordaan  groen of wit 
 

Als Epifanie verplaatst wordt naar zondag 7 of 8 januari, worden de eerste en 
de tweede zondag van Epifanie (de doop van de Heer en de bruiloft te Kana) 
gevierd op de beide volgende zondagen. 

 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Zie, nu komt de Heer en in zijn hand  

is het rijk en de kracht en de heerlijkheid. 
 (Maleachi 3:1; 1 Kronieken 29:12) 
Psalm  Juicht den HEER, gij ganse aarde, 

dient de HEER met vreugde, 
komt voor zijn aangezicht met gejubel. 
Hij heeft ons gemaakt  
en Hem behoren wij toe, 
zijn volk, de schapen die Hij weidt. 
Gaat met een loflied zijn poorten binnen, 
zijn voorhoven met lofgezang, 
Looft Hem, prijst zijn naam;  
want de HEER is goed,  
zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, 
en zijn trouw tot in verre geslachten. 

 (Psalm 100) 
of: (berijmd)  Ps. 100 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Machtige, barmhartige God, 
die Jezus bij zijn doop in de Jordaan, 
toen de heilige Geest op Hem neerdaalde, 
hebt geopenbaard als uw geliefde Zoon, 
laat ook op ons, zo bidden wij, 
herboren uit water en Geest, 
altijd uw genade rusten. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
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. Juicht de HEER, gij ganse aarde, 
dient de HEER met vreugde. Halleluja. 

Evangelie Matteüs 3:13-17 
Zondagslied Gez. 165: ‘Toen Jezus bij het water kwam’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Toen Jezus, uw mens, onderging 
in het water van dood en leven 
en de Geest op Hem neerdaalde, 
hebt Gij Hem aangewezen, God, 
als uw geliefde Zoon. 
Help ons door uw Geest 
naar zijn stem te horen 
en in zijn voetspoor te doen 
wat Gij van ons vraagt; 
dan zijn ook wij 
mensen van uw welbehagen. 

 
jaar A-B-C 
 
Gebed van de zondag 

Gezegend zij uw Naam, God, 
want Gij komt ons bestaan 
verlichten en verrijken 
in Jezus, uw beminde knecht. 
Schenk ons zijn Geest, 
open ons voor uw Woord, 
opdat ook wij 
blinden de ogen openen 
en armen uw genade aanzeggen. 
Zo moge het worden, 
God, alles in allen, 
alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
jaar A 
 
Profeten Jesaja 42:1-7[9] 
Antwoordpsalm Psalm 89:20-28 
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Evangelie Matteüs 3:13-17 
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Slotgebed  
God, 
verkwikkende bron van leven, 
doop ons allen met uw heilige Geest 
om met hoofd en hart 
goed te zijn voor elkaar, 
om de zwakken niet voorbij te gaan, 
maar op te richten en te sterken. 
Zo moge uw koninkrijk groeien onder ons, 
alle dagen dat wij leven, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag en Slotgebed: als jaar A 
 
Profeten Jesaja 55:1-11 
Antwoordpsalm Dan. 3:52-56 
Evangelie Marcus 1:1-11[-13] 
 
jaar C 
 
Gebed van de zondag en Slotgebed: als jaar A 
 
Profeten Jesaja 40:1-11 
Antwoordpsalm Ps 104:1-13 
Evangelie Lucas 3:15-16,21-22 
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Tweede zondag van Epifanie  groen of wit 
De bruiloft te Kana 
 

Als Epifanie verplaatst wordt naar zondag 7 of 8 januari, worden de eerste en 
de tweede zondag van Epifanie (de doop van de Heer en de bruiloft te Kana) 
gevierd op de beide volgende zondagen. 

 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
zondag Septuagesima (7e van Epifanie) in 2008 (blz. 74) 
 
Introitus  Omnis terra 
Antifoon De ganse aarde aanbidde U, 

en psalmzinge U, zij psalmzinge uw naam. 
 (Psalm 66:4) 
Psalm  Juicht Gode, gij ganse aarde, 

psalmzingt de heerlijkheid van zijn naam; 
maakt zijn lof heerlijk. 
Komt en ziet Gods daden; 
Hij is geducht in zijn doen  
jegens de mensenkinderen. 
Voorwaar, God heeft gehoord, 
Hij heeft gelet op mijn luid gebed. 
Geprezen zij God,  
die mijn gebed niet afwees, 
noch mij zijn goedertierenheid onthield. 

 (Psalm 66:1,2,5,19,20) 
of: (berijmd)  Ps. 66:1,2,6,7 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, onze God,  
Gij, die de hemel en de aarde omvat, 
verhoor in genade het zuchten van uw volk, 
zo bidden wij. 
Geef ons uw vrede alle dagen van ons leven 
en maak ons één, opdat wij op uw bruiloftsfeest 
naar hartelust mogen genieten. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Thora Numeri 20:2-13 
Graduale Ps. 107:1,7,8 
Epistel Romeinen 12:6-16 
Halleluja Halleluja. Looft de HEER, al zijn engelen, 
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looft Hem, al zijn heerscharen. Halleluja. 
Evangelie Johannes 2:1-11 
Zondagslied Gez. 166: ‘Juicht voor de koning van de 

Joden’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

God boven alle machten, 
God van alle tijden, 
hemel en aarde zijn in uw hand, 
hoor in uw goedheid 
naar het roepen van uw mensen 
en geef uw vrede in onze dagen. 

 
jaar A-B-C 
 
Gebed van de zondag 

Enige en Betrouwbare, 
Gij schenkt ons een weldadig teken 
van uw verbond met ons 
in Jezus Messias. 
Laat Hem onze dorst lessen 
naar werkelijk geluk, 
laat alle mensen de vrede smaken, 
waarvan Hij de belofte is, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 62:1-5 
Antwoordpsalm Psalm 96 
Evangelie Johannes [1:29-] 2:1-11 
 
Slotgebed 

Gij, die in mensen 
uw welbehagen hebt, 
verhoor onze gebeden 
en schenk ons 
al wat wij nodig hebben 
om te kunnen leven: 
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geestkracht en vreugde, 
hoop en goedheid, die mensen verbinden 
en de weg doen gaan van Hem 
die ons licht is: Jezus, onze broeder, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 
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Derde zondag van Epifanie  groen of wit 
RKK: 3e zondag door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
zondag Septuagesima (7e van Epifanie) in 2002, 2005, 2013, 2016, 2027, 2032, 2035 
(blz. 74) 
zondag Sexagesima (8e van Epifanie) in 2008 (blz. 78) 
 
Introitus 
Antifoon Looft de HEER, alle gij volken,  

prijst Hem, alle gij natiën,  
want zijn goedertierenheid 
is machtig over ons,  
maar de trouw van de HEER  
is tot in eeuwigheid.  

 (Psalm 117:1-2) 
Psalm  God zij ons genadig en zegene ons, 

Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten; 
opdat men op aarde uw weg kenne, 
onder alle volken uw heil. 
Dat de volken U loven, o God; 
dat de volken altegader U loven. 
God zegent ons, 
opdat alle einden der aarde Hem vrezen. 

 (Psalm 67:2-4,8)  
of: (berijmd) Ps. 67 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Gij, Heer, barmhartige God, 
wees niet verre van ons 
bij al wat ons naar lichaam en ziel bedreigt, 
strek uw hand uit, zo bidden wij, 
en zegen ons temidden van alle gevaren. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 25:6-9 
Graduale Ps. 97 
Epistel Romeinen 12:16-21 
Halleluja Halleluja. De HEER is Koning. Dat de aarde 

juiche, dat vele kustlanden zich verheugen. 
Halleluja. 

Evangelie Matteüs 8:1-13 
Zondagslied Gez. 170: ‘Meester, men zoekt U wijd en    zijd’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gij, die hart en ziel zijt 
van geheel ons leven, 
laat uw liefde bepalend zijn 
voor al ons doen en laten 
en help ons te ontdekken 
wat het nu en hier betekent 
het voetspoor van uw Zoon te volgen 
en liefdevol te handelen 
in zijn naam. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Eeuwige, 
nog voor wij tot U roepen, 
komt Gij tot ons met uw Woord 
dat ons nodigt tot uw koninkrijk. 
Wij vragen U: 
bekeer ons tot U, 
opdat wij uw Woord volbrengen 
in het voetspoor van Hem 
die ons is voorgegaan: 
Jezus Messias, onze leidsman, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 49:1-7 
Antwoordpsalm Psalm 139:1-12 
Evangelie Matteüs 4:12-22 
 
Slotgebed 

Verborgene, 
wij danken U voor het Woord, 
dat ons wegroept uit duisternis en dood 
en leven doet in de ruimte van uw licht. 
Doe alle mensen op aarde 
uw barmhartige zorg ondervinden 
die ons omringt, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
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Amen. 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die door profeten en apostelen 
uw barmhartigheid en trouw 
aan ons bekend maakt 
en mensen roept tot hun bestemming, 
breng ons in de ban van uw woorden 
en laat uw koninkrijk op aarde groeien 
door Jezus Christus, onze Heer, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten 1 Samuël 3:1-10[18] 
Antwoordpsalm Psalm 63 
Evangelie Marcus 1:14-20 
 
Slotgebed 

Gij, die barmhartig zijt, 
verhoor ons als wij vragen 
om de komst van uw koninkrijk. 
Heilig uw Naam in ons midden, 
als wij ons verzoenen met elkaar, 
en laat uw geestkracht 
ons wankele pogen schragen 
op de weg die wij met U gaan, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Eeuwige, 
Gij wilt aan alle mensen 
die openstaan voor uw Woord 
vreugde bereiden. 
Wij bidden U: 
laat uw bevrijdende kracht 
bezit van ons nemen 
en maak ons mensen naar uw hart, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 61:1-9 
Antwoordpsalm Psalm 145:13-21 
Evangelie Lucas 4:14-21 
 
Slotgebed 

Goede God, 
wij danken U voor de Geest 
die Gij ons wilt schenken 
als wij samen zijn rondom uw Woord. 
Maak ons tot mensen 
die het ook volbrengen 
in de verzoening en gemeenschap, 
die wij stichten onder elkaar. 
Zo moge uw rijk 
onder ons gestalte krijgen, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 
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Vierde zondag van Epifanie  groen of wit 
laatste van Epifanie in 2008 
RKK: 4e zondag door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
zondag Septuagesima (7e van Epifanie) in 1999, 2010, 2015, 2018, 2021, 2024, 
2026, 2029, 2037 (blz. 74) 
zondag Sexagesima (8e van Epifanie) in 2002, 2005, 2013, 2016, 2027, 2032, 2035 
(blz. 78) 
zondag Quinquagesima (9e van Epifanie) in 2008 (blz. 82) 
 
Introitus 
Antifoon Boven de stemmen van vele wateren,  

van de geweldige baren der zee,  
is de HEER geweldig in den hoge. 

 (Psalm 93:4) 
Psalm  De HEER is Koning. 

Met majesteit heeft Hij zich bekleed; 
de HEER heeft zich bekleed, 
Hij heeft zich met kracht omgord. 
Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet. 
Uw troon staat vast van oudsher, 
van eeuwigheid zijt Gij. 
Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, 
de heiligheid is uw huis tot sieraad, 
o HEER, tot in lengte van dagen. 

 (Psalm 93:1-2,5) 
of: (berijmd) Ps. 93 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, onze God, 
neem onze zwakheid ter harte, 
verleen ons kracht, zo bidden wij, 
om naar lichaam en ziel staande te blijven, 
opdat wij overwinnen door uw hulp 
in al wat, ook door onze schuld, ons bedreigt. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jeremia 33:14-22 
Graduale Ps. 97 
Epistel Romeinen 13:8-10 
Halleluja Halleluja. Komt, laat ons jubelen voor de 

HEER, juichen ter ere van de rots van ons heil. 
Halleluja. 
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Evangelie Matteüs 8:23-27 
Zondagslied Gez. 345: ‘Jezus, Meester aller dingen’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

God die met ons zijt, 
geef Gij ons in uw goedheid 
dat wij in staat zijn 
U van harte te eren, 
elkaar lief te hebben 
in alle oprechtheid 
en in goede en kwade dagen 
mens te zijn met U. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

God, aan alle mensen die U zoeken, 
toont Gij uw gezicht in een mens 
die uw barmhartigheid is in levenden lijve: 
Jezus, onze broeder. 
Wij vragen U: 
open ons hart voor zijn woorden 
om U te kennen als de Levende 
die van ons houdt 
vanaf het begin, vandaag en altijd 
en tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Profeten Sefanja 2:3; 3:9-13 
Antwoordpsalm Psalm 37:1-11 
Evangelie Matteüs 5:1-12 
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Slotgebed 
Gij,  
die zachtmoedigen zalig spreekt 
en gebroken mensen opricht, 
maak ons tot boodschappers 
van uw barmhartigheid, 
richt onze ogen en ons hart 
op andermans geluk, 
zodat mensen op aarde niet verloren lopen, 
maar zich verblijden om U 
die leven geeft, 
deze dag en alle dagen tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Getrouwe God, 
maak ons vertrouwd met uw woorden, 
opdat wij ervaren hoe Gij tot ons spreekt 
in Jezus, uw ware profeet, 
in wie uw beloften in vervulling gaan, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Thora Deuteronomium 18:15-20 
Antwoordpsalm Psalm 111 
Evangelie Marcus 1:21-28 
 
Slotgebed 

Heilige God, 
verhoor ons als wij vragen 
om de komst van uw koninkrijk 
en laat het bevrijdend Woord 
van Jezus, uw Zoon, ons voldoende zijn 
in goede en kwade dagen, 
in onmacht en eenzaamheid, 
omdat het ons leven doet 
in uw gezegende nabijheid, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Eeuwige God, 
maak ons bereid 
te luisteren naar Hem 
die in zijn vaderstad niet geëerd werd, 
Jezus van Nazaret, uw Zoon. 
Mogen zijn woorden 
gezag over ons hebben 
en ons het ware leven doen binnengaan, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Jeremia 1:4-10 
Antwoordpsalm Psalm 71:1-6[9] 
Evangelie Lucas 4:21-30 
 
Slotgebed 

Gij, die mensen en volkeren 
wilt samenbrengen in uw huis: 
verwijder uit ons midden 
alles wat ons van elkaar scheidt 
en laat rechtvaardige goedheid 
uw wereld bewoonbaar maken, 
omwille van Hem 
die de hoeksteen is 
welke ons verbindt: 
Jezus, onze Heer, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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Vijfde zondag van Epifanie  groen of wit 
laatste van Epifanie in 2002, 2005, 2013, 2016, 2027, 2032, 2035 
RKK: 5e zondag door het jaar 
 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
zondag Septuagesima (7e van Epifanie) in 1998, 2004, 2007, 2009, 2012, 2020, 
2023, 2031, 2034, 2036 (blz. 74) 
zondag Sexagesima (8e van Epifanie) in 1999, 2010, 2015, 2018, 2021, 2024, 2026, 
2029, 2037 (blz. 78) 
zondag Quinquagesima (9e van Epifanie) in 2002, 2005, 2013, 2016, 2027, 2032, 
2035 (blz. 82) 
 
Introitus 
Antifoon Op God, wiens woord ik prijs,  

op God vertrouw ik, ik vrees niet.  
 (Psalm 56:11a,12a) 
Psalm  Op God, wiens woord ik prijs, 

op de HEER, wiens woord ik prijs, 
op God vertrouw ik, ik vrees niet; 
wat zou een mens mij aandoen? 
Op mij, o God, rusten geloften,  
U toegezegd, 
lofoffers zal ik U betalen, 
want Gij hebt mijn leven gered  
van de dood; 
immers ook mijn voet van aanstoot, 
zodat ik voor Gods aangezicht  
mag wandelen in het licht des levens. 

 (Psalm 56:11-14) 
of: (berijmd) Ps. 56:1,3,4 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, onze God, 
die van alle einden der aarde  
mensen roept en bijeenbrengt 
om U te dienen, 
geef, zo bidden wij U, 
dat wij, die alleen op uw hemelse genade vertrouwen, 
steeds door uw bescherming beveiligd mogen worden. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 24:4-16 
Graduale Ps. 126 
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Epistel Kolossenzen 3:12-17 
Halleluja Halleluja. Mijn hart is gerust, o God,  

mijn hart is gerust; ik wil zingen, ja psalm-
zingen. Halleluja. 

Evangelie Matteüs 13:24-30 
Zondagslied Gez. 313: ‘Zonne der gerechtigheid’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Omring met uw liefdevolle zorg, God, 
allen die zich aan U hebben toevertrouwd. 
Wil ons zo doordringen van uw liefde, 
dat wij zorgzaam zijn voor elkaar 
en leren zorgvuldig om te gaan 
met uw kostbare en kwetsbare schepping. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die het licht doet schijnen, 
dat voor mensen leven mogelijk maakt, 
schenk ons vertrouwen 
in uw Woord van oudsher, 
zoals gesproken ook door Jezus, uw Zoon, 
opdat wij van dag tot dag 
op Hem gaan gelijken 
en vrede vinden in U, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 43:9-12 
Antwoordpsalm Psalm 112 
Evangelie Matteüs 5:13-16 

+ indien laatste zondag van Epifanie:  
Matteüs 7:28-29 
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Slotgebed 
Gij, die luistert naar mensen, 
verhoor onze gebeden 
en maak het licht 
waar duisternis is. 
Laat er hoop ontwaken 
voor alle mensen op aarde 
door de kracht van uw Geest 
die ons gaande houdt, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, 
die het getal van de sterren kent 
en elk van hen bij name roept, 
wees hier aanwezig, 
doe ons de kracht 
van uw Woord ervaren, 
en houd ons in leven 
door uw Geest, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten 2 Koningen 4:18-21 [22-31] 32-37 
Antwoordpsalm Psalm 142 
Evangelie Marcus 1:29-39 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Marcus 3:6 

 
Slotgebed 

Gij, 
die gebroken harten geneest, 
verhoor onze gebeden 
en schenk hoop 
aan alle mensen op aarde. 
Leer ons bidden 
en het kwaad overwinnen 
door de kracht van de liefde, 
zoals die onder ons verschenen is 
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in Jezus Messias, 
wiens Woord ons behoud is, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 
jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij, 
die het maaksel van uw handen 
niet vergeten zult, 
wil ons bezielen met uw geestkracht 
om uw Naam bekend te maken 
bij al wat wij doen. 
Laat uw stem ons bereiken 
en wees zelf genadig onder ons aanwezig, 
opdat wij uw wegen vinden, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 6:1-8 
Antwoordpsalm Psalm 138 
Evangelie Lucas 5:1-11 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Lucas 7:16 

 
Slotgebed 

Verborgen God, 
Gij gaat ons mensen ver te boven 
en toch zijt Gij ons nabij 
in Jezus, de Zoon van de mensen. 
Schenk ons vertrouwen in de weg 
waartoe Hij ons roept, 
opdat wij kunnen leven als uw kinderen  
in gerechtigheid en vrede, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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Zesde zondag van Epifanie  groen of wit 
laatste van Epifanie in 1999, 2010, 2015, 2018, 2021, 2024, 2026, 2029, 2037  
RKK: 6e zondag door het jaar 
 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
zondag Septuagesima (7e van Epifanie) in 2001, 2003, 2006, 2014, 2017, 2019, 
2022, 2025, 2028, 2030, 2033 (blz. 74) 
zondag Sexagesima (8e van Epifanie) in 1998, 2004, 2007, 2009, 2012, 2020, 2023, 
2031, 2034, 2036 (blz. 78) 
zondag Quinquagesima (9e van Epifanie) in 1999, 2010, 2015, 2018, 2021, 2024, 
2026, 2029, 2037 (blz. 82) 
 
Introitus 
Antifoon Er is een glans als van zonlicht,  

lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde 
en daar is het omhulsel van zijn kracht. 

 (Habakuk 3:4) 
Psalm  Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, 

ik zal uw naam prijzen  
voor altoos en immer; 
te allen dage zal ik U prijzen, 
uw naam loven voor altoos en immer. 
Ik zal van de heerlijke luister  
van uw majesteit 
en van uw wonderdaden gewagen. 
Zij zullen spreken van de macht 
van uw geduchte daden, 
en uw grootheid wil ik vertellen. 
Zij zullen de roem 
van uw grote goedheid verkondigen, 
en jubelen over uw gerechtigheid. 

 (Psalm 145:1-2,5-7(6)) 
of: (berijmd) Ps. 145:1,2,4 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, onze God, 
Gij die uw Zoon van de hemel uit 
overstraald hebt met licht, 
geef ons, zo bidden wij U, 
dat wij de openbaring van zijn heerlijkheid 
in geloof en met vreugde aanvaarden 
en in eenheid en gemeenschap met Hem 
door zijn kruis en opstanding 
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zullen delen in zijn verheerlijking. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Thora  Exodus 3:1-6 
Graduale Ps. 149 
Epistel 2 Petrus 1:13-18 
Halleluja Halleluja. De wijsheid is een glans van het 

eeuwige licht en een onbevlekte spiegel der 
goddelijke kracht en een beeld van zijn goe-
dertierenheid. Halleluja. 

Evangelie Matteüs 17:1-9 
Zondagslied Gez. 158: ‘Christus, met eer gekroonde’ 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gij die zegt verblijf te houden 
waar rechtvaardigheid is en oprechtheid, 
help ons door uw genade zo te leven, 
dat Gij wonen kunt bij ons 
en wij een teken zullen zijn 
van uw aanwezigheid 
temidden van de mensen. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die mensen uw weg wijst, 
open de Schriften voor ons 
en doe ons geloven in Hem 
in wie Wet en Profeten 
in vervulling gaan: 
Jezus, onze Heer, 
uw hand 
die ons naar het leven leidt, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Thora  Deuteronomium 30:15-20 
Antwoordpsalm Psalm 119:9-16 
Evangelie Matteüs 5:17-26 
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+ indien laatste zondag van Epifanie:  
Matteüs 7:28-29 

Slotgebed 
Verborgene, 
als Gij ons niet uw Woord gegeven had, 
waren wij blind op de levensweg. 
Geef dat wij anderen 
tot een licht mogen zijn 
in het voetspoor van Hem 
die ons de ware weg ten leven is: 
Jezus, onze broeder en Heer, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, 
die het werk van uw handen 
nooit vergeten zult, 
kom ons tegemoet  
in Jezus, uw Zoon.  
Doe ons opstaan 
en het leven vinden 
als uw Woord weerklinken gaat, 
hier in ons midden, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten 2 Koningen 5:1-3 [4-8] 9-15b 
Antwoordpsalm Psalm 32 
Evangelie Marcus 1:40-45 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Marcus 3:6 

 
Slotgebed 

Gij, 
die ons uw genezende hand reikt 
in Jezus, onze broeder, 
geef dat ook wij 
aan niemand voorbijgaan, 
maar metterdaad vrede stichten 
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in ons doen en spreken, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij, 
die onze harten kent, 
verrijk ons door uw woorden 
en sterk ons door uw Geest 
om barmhartige mensen te worden, 
die zorg dragen voor het geluk 
van armen en miskenden, 
groten en rijken 
omwille van Jezus, uw Zoon, 
onze Herder en Bevrijder, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Jeremia 17:5-10 
Antwoordpsalm Psalm 1 
Evangelie Lucas 6:27-38 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Lucas 7:16 

 
Slotgebed 

Getrouwe God, 
wij danken U voor die ene mens 
die in alle goedheid 
onder ons verschenen is. 
Moge ons doen en laten 
zijn gezindheid ademen, 
opdat mensen en volkeren 
met elkaar verbonden leven 
en vrede vinden, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 
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Zevende zondag van Epifanie  paars of groen 
laatste van Epifanie in 1998, 2004, 2007, 2009, 2012, 2020, 2023, 2031, 2034, 2036 
RKK: 7e zondag door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  Septuagesima 
zondag Septuagesima (7e van Epifanie) in 2000, 2011 
zondag Sexagesima (8e van Epifanie) in 2001, 2003 2006, 2014, 2017, 2019, 2022, 
2025, 2028, 2030, 2033 (blz. 78) 
zondag Quinquagesima (9e van Epifanie) in 1998, 2004, 2007, 2009, 2012, 2020, 
2023, 2031, 2034, 2036 (blz. 82) 
 
Introitus 
Antifoon Toen het mij bang te moede was,  

riep ik de HEER aan.  
Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis.  

 (Psalm 18:7) 
Psalm  Ik heb U hartelijk lief, HEER, mijn sterkte, 

o HEER, mijn steenrots,  
mijn vesting en mijn bevrijder, 
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, 
mijn schild, mijn burcht. 
Gij toch verlost het ellendige volk 
en vernedert de hovaardige ogen. 
Gij toch doet mijn lamp schijnen, mijn God, 
Gij HEER, doet mijn duisternis opklaren. 

 (Psalm 18:2-3,28-29) 
of: (berijmd) Ps. 18:1,2,5,8 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, hemelse Vader, 
verhoor in genade de smekingen van uw volk, 
opdat wij, die om onze ongerechtigheid  
uw straf verdienen, 
bevrijd worden door uw barmhartigheid, 
omwille van uw naam. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Maleachi 3:7-9,16-18; 4:1-2 
Graduale Ps. 130 
Epistel 1 Korintiërs 9:24-27 
Evangelie Matteüs 20:1-16a 
Zondagslied Gez. 344: ‘Het heil des hemels werd ons deel’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER  
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gij zijt de kracht van ons leven, 
daarom vragen wij aan U: 
laat ons voortdurend gericht zijn 
op wat strookt met uw heil en uw wil 
en help ons daar ernst mee te maken, 
niet alleen met onze woorden, 
maar boven alles metterdaad. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Heilige God, 
die genadig zijt voor wie uw hulp inroept, 
leer ons de weg kennen 
die naar het leven voert. 
Open ons hart voor uw Woord 
en zet ons op het spoor van Jezus,  
uw betrouwbare Getuige, 
die ons voorgaat naar U, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Thora Exodus 22:21-27 
Antwoordpsalm Psalm 71:17-24 
Evangelie Matteüs 5:33-48 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Matteüs 7:28-29 

 
Slotgebed 

Rechtvaardige God, 
wij danken U 
dat Gij ons gaande wilt houden 
door het Woord en de Geest 
van Jezus, uw Zoon. 
Doe ons groeien in wijsheid 
om mensen te worden naar uw hart, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Vriendelijk Licht, 
leid ons tot uw Zoon 
en laat zijn Woord 
ons genezen van zonden 
en binnenvoeren 
in de vrijheid van uw kinderen, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 43:18-25 
Antwoordpsalm Psalm 25:11-22 
Evangelie Marcus 2:1-12 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Marcus 3:6 

 
Slotgebed 

Gij, die mensen opricht, 
wij danken U, 
omdat Gij ons uw zorg hebt getoond 
in Jezus, uw Zoon. 
Wij vragen U: 
laat heel de wereld 
de genezende kracht 
van zijn Geest ervaren, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Wees hier aanwezig, God, 
spreek uw Woord 
en doe ons thuisraken 
in het geheim van het leven, 
dat ons verschijnt in Jezus, 
de Zoon van uw welbehagen, 
de nieuwe mens die ons hoop geeft, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Thora Genesis 45:3-11,15 
Antwoordpsalm Psalm 37:1-11,39v 
Evangelie Lucas 6:27-38 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Lucas 7:16 

 
Slotgebed 

Gij, die ons levensadem schenkt, 
geef ons de moed 
ruimte te geven aan elkaar, 
zodat wij het leven mogelijk maken 
voor angstige en eenzame mensen. 
Dan zal het goed zijn 
samen op aarde te bestaan 
onder de beschutting van uw hemel, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 
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Achtste zondag van Epifanie  paars of groen 
laatste van Epifanie in 2001, 2003, 2006, 2014, 2017, 2019, 2022, 2025, 2028, 2030, 
2033 
RKK: 8e zondag door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  Sexagesima 
zondag Sexagesima (8e van Epifanie) in 2000, 2011 
zondag Quinquagesima (9e van Epifanie) in 2001, 2003, 2006, 2014, 2017, 2019, 
2022, 2025, 2028, 2030, 2033 (blz. 82) 
 
Introitus 
Antifoon Waak op! Waarom slaapt Gij, Heer?  

Ontwaak! Verstoot niet voor eeuwig!  
Sta op, ons ter hulp, verlos ons  
omwille van uw goedertierenheid. 

 (Psalm 44:24,27) 
Psalm  O God, 

met eigen oren hebben wij het gehoord, 
onze vaderen verhaalden het ons: 
het werk dat Gij gewrocht hebt  
in hun dagen, in de dagen van ouds. 
Want niet met het zwaard  
hebben zij het land verworven, 
niet hun arm heeft hen gered, 
maar uw rechterhand  
en uw arm en het licht van uw aanschijn, 
omdat Gij in hen een welbehagen had. 
In God roemen wij de ganse dag, 
uw naam zullen wij loven voor eeuwig. 

 (Psalm 44:2,4,9) 
of: (berijmd) Ps. 44:1,5,11 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

O Heer, U bidden wij: 
wek de harten van uw gelovigen op, 
dat zij de vrucht van uw goddelijk Woord 
steeds overvloediger voortbrengen 
en de hulp van uw genade 
in steeds rijker mate ontvangen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Thora Genesis 1:9-13 
Graduale Ps. 83:1,5,6 
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Epistel 2 Korintiërs 11:19 - 12:9 
Evangelie Lucas 8:4-15 
Zondagslied Gez. 302: ‘God zij geloofd om Kanaän’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER  
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

O God, laat de loop der wereld 
zich voltrekken naar uw heilsplan, 
dat er vrede komt op aarde 
en de mensen elkaar recht doen, 
en dat wij ons allen samen 
in vrijheid en in vreugde 
kunnen toewijden aan uw dienst. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die naar mensen omziet, 
laat uw Woord  
ons vertrouwen geven in de zorg 
waarmee Gij ons omringt 
en leer ons U te dienen 
in vrijheid en liefde, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 49:13-18 
Antwoordpsalm Psalm 62 
Evangelie Matteüs 6:24-34 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Matteüs 7:28-29 

 
Slotgebed 

Gij, om mensen bewogen, 
schenk ons de vrijheid 
van de vogels in de lucht 
en de ontvankelijkheid 
van de bloemen op het veld, 
omwille van Jezus, uw Zoon, 
wiens Woord ons thuisbrengt bij U, 
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vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, Barmhartige, 
die vanaf den beginne 
een verbond met ons wilt aangaan, 
open ons hart 
voor het Woord van uw liefde. 
Schenk ons de geestkracht 
van Jezus, uw Zoon, 
door wie wij U leren kennen 
en maak ons tot nieuwe mensen, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Hosea 2:15-22 
Antwoordpsalm Psalm 103:1-7 
Evangelie Marcus 2:13-22 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Marcus 3:6 

 
Slotgebed 

Gij, die mensen bemint, 
verhoor ons roepen 
en schenk hoop aan de wereld. 
Laat de Geest van Jezus, uw Zoon, 
mensen en volkeren 
aan elkaar verbinden 
in liefde en gerechtigheid, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

God van het leven, 
maak uw woorden 
vruchtbaar in ons midden, 
opdat wij mensen worden 
zoals Jezus, uw Zoon, 
die ons de liefde leert 
die niet vergaat, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jeremia 7:1-15 
Antwoordpsalm Psalm 92 
Evangelie Lucas 6:39-49 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Lucas 7:16 

 
Slotgebed 

Bron van leven, 
blijf ons voeden 
met het water van uw Woord, 
opdat wij als bomen 
tot ontplooiing komen, 
schaduw en veiligheid geven 
en vruchten dragen 
van gerechtigheid en vrede, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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Negende zondag van Epifanie  paars of groen 
laatste van Epifanie in 2000 en 2011 
RKK: 9e zondag door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  Quinquagesima 
zondag Quinquagesima (9e van Epifanie) in 2000 en 2011 
 
Introitus  Esto mihi 
Antifoon Wees mij tot een beschuttende rots,  

tot een sterke vesting om mij te redden, 
omwille van uw naam zult Gij mij leiden.  

 (Psalm 31:3b,c,4b) 
Psalm  Bij U, HEER, schuil ik, 

laat mij nimmer beschaamd worden. 
Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. 
In uw hand beveel ik mijn geest; 
Gij verlost mij, HEER, getrouwe God. 
Ik wil juichen  
en mij verheugen over uw goedertierenheid, 
daar Gij acht hebt geslagen  
op mijn ellende, 
hebt geweten  
van de benauwdheden van mijn ziel. 
Gij toch hebt mij aan de vijand niet  
prijsgegeven, 
Gij hebt mijn voeten  
in de ruimte doen staan. 

 (Psalm 31:2,6,8,9) 
of: (berijmd) Ps. 31:1,4,6,13 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, Vader in de hemel, 
niet voor altijd is uw oordeel.  
Daarom bidden wij, hier op aarde: 
hoor ons, als wij roepen om vergeving 
en laat gelden uw barmhartigheid. 
Maak ons vrij uit wat ons beklemt 
en open onze ogen voor uw toekomst. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 38:1-6 
Graduale Ps. 77:4,5,6 
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Epistel 1 Korintiërs 13 
 
Evangelie Lucas 18:31-43 
Zondagslied Gez. 432: ‘Wat God doet, dat is welgedaan’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER  
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Uw liefdevolle ogen, God, 
zien feilloos wat wij nodig hebben. 
Daarom vragen wij U 
in het volste vertrouwen: 
breek af in ons 
wat U in de weg staat 
en rust ons toe 
met al wat ons helpt 
te doen waartoe wij geroepen zijn. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die recht doet aan mensen, 
doe ons kiezen voor het leven 
als uw Woord weerklinkt 
en breng ons 
op het spoor van uw vrede 
aan de hand van Jezus, 
die als Mozes 
ons voeren zal naar uw land, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Thora Deuteronomium 11:18-28 
Antwoordpsalm Psalm 31:20-25 
Evangelie Matteüs 7:15-27; 

+ indien laatste zondag van Epifanie:  
Matteüs 7:28-29 
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Slotgebed 
Gij, die ons uw Naam 
hebt leren uitspreken, 
doe ons uw woorden volbrengen 
en maak ons tot mensen 
die bevrijding brengen, 
opdat allen het leven vinden, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die geen vreemde 
voor mensen wilt blijven, 
laat uw Woord weerklinken 
in ons midden, 
opdat wij mensen worden 
die uw Naam indachtig zijn 
en uw aarde in liefde 
dienen en bewaren, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Thora Deuteronomium 26:5-11 
Antwoordpsalm Psalm 81 
Evangelie Marcus 2:23 - 3:6 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Marcus 3:6 

 
Slotgebed 

Getrouwe God, 
prent ons uw Naam in het hart 
en maak ons mensen 
die elkaar bevrijden 
tot de dienst van liefde, 
vergeving en verzoening. 
Laat alle volkeren 
in vrede met elkaar bestaan 
en maak uw wereld bewoonbaar, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die naar mensen luistert, 
wees hier aanwezig 
als wij uw Naam aanroepen 
en schenk ons in uw Woord 
de wijsheid ten leven: 
Jezus, de nieuwe mens, 
die ons uw wegen wijst, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten 1 Koningen 8:22-30,41-43 
Antwoordpsalm Psalm 96 
Evangelie Lucas 7:1-10 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Lucas 7:16 

 
Slotgebed 

God van alle leven, 
wij danken U 
voor de genezende hand 
die Gij ons toegestoken hebt 
in Jezus, onze broeder. 
Laat zijn Geest ons bezielen 
om elkaar op te richten 
en als zusters en broeders 
te doen leven, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 
 


