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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 
Epistel Kolossenzen 3:12-17 
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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 
in Jezus Messias, 
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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. 




