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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 

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



