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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, 
looft Hem, al zijn heerscharen. Halleluja. 
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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. 


