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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. 
Evangelie Matteüs 8:23-27 
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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. 




