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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. 
Amen. 
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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. 




