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Zevende zondag van Epifanie  paars of groen 
laatste van Epifanie in 1998, 2004, 2007, 2009, 2012, 2020, 2023, 2031, 2034, 
2036 

RKK: 7e zondag door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  Septuagesima 
zondag Septuagesima (7e van Epifanie) in 2000, 2011 

zondag Sexagesima (8e van Epifanie) in 2001, 2003 2006, 2014, 2017, 2019, 
2022, 2025, 2028, 2030, 2033 (blz. 78) 
zondag Quinquagesima (9e van Epifanie) in 1998, 2004, 2007, 2009, 2012, 
2020, 2023, 2031, 2034, 2036 (blz. 82) 
 

Introitus 

Antifoon Toen het mij bang te moede was,  
riep ik de HEER aan.  
Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis.  

 (Psalm 18:7) 
Psalm  Ik heb U hartelijk lief, HEER, mijn sterkte, 

o HEER, mijn steenrots,  

mijn vesting en mijn bevrijder, 
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, 
mijn schild, mijn burcht. 
Gij toch verlost het ellendige volk 

en vernedert de hovaardige ogen. 
Gij toch doet mijn lamp schijnen, mijn God, 

Gij HEER, doet mijn duisternis opklaren. 
 (Psalm 18:2-3,28-29) 
of: (berijmd) Ps. 18:1,2,5,8 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, hemelse Vader, 

verhoor in genade de smekingen van uw volk, 
opdat wij, die om onze ongerechtigheid  

uw straf verdienen, 
bevrijd worden door uw barmhartigheid, 
omwille van uw naam. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 

Profeten Maleachi 3:7-9,16-18; 4:1-2 
Graduale Ps. 130 
Epistel 1 Korintiërs 9:24-27 
Evangelie Matteüs 20:1-16a 
Zondagslied Gez. 344: ‘Het heil des hemels werd ons 

deel’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER  
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gij zijt de kracht van ons leven, 
daarom vragen wij aan U: 
laat ons voortdurend gericht zijn 
op wat strookt met uw heil en uw wil 
en help ons daar ernst mee te maken, 

niet alleen met onze woorden, 

maar boven alles metterdaad. 
 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Heilige God, 
die genadig zijt voor wie uw hulp inroept, 
leer ons de weg kennen 
die naar het leven voert. 
Open ons hart voor uw Woord 
en zet ons op het spoor van Jezus,  

uw betrouwbare Getuige, 
die ons voorgaat naar U, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Thora Exodus 22:21-27 

Antwoordpsalm Psalm 71:17-24 
Evangelie Matteüs 5:33-48 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Matteüs 7:28-29 

 
Slotgebed 

Rechtvaardige God, 
wij danken U 
dat Gij ons gaande wilt houden 
door het Woord en de Geest 
van Jezus, uw Zoon. 
Doe ons groeien in wijsheid 

om mensen te worden naar uw hart, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
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jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Vriendelijk Licht, 
leid ons tot uw Zoon 
en laat zijn Woord 
ons genezen van zonden 
en binnenvoeren 
in de vrijheid van uw kinderen, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 43:18-25 
Antwoordpsalm Psalm 25:11-22 
Evangelie Marcus 2:1-12 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Marcus 3:6 

 
Slotgebed 

Gij, die mensen opricht, 

wij danken U, 

omdat Gij ons uw zorg hebt getoond 
in Jezus, uw Zoon. 
Wij vragen U: 
laat heel de wereld 
de genezende kracht 
van zijn Geest ervaren, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Wees hier aanwezig, God, 
spreek uw Woord 
en doe ons thuisraken 
in het geheim van het leven, 

dat ons verschijnt in Jezus, 
de Zoon van uw welbehagen, 
de nieuwe mens die ons hoop geeft, 
dit uur en al onze dagen. 

Amen. 
 

Thora Genesis 45:3-11,15 
Antwoordpsalm Psalm 37:1-11,39v 
Evangelie Lucas 6:27-38 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Lucas 7:16 

 

Slotgebed 
Gij, die ons levensadem schenkt, 

geef ons de moed 
ruimte te geven aan elkaar, 
zodat wij het leven mogelijk maken 
voor angstige en eenzame mensen. 

Dan zal het goed zijn 
samen op aarde te bestaan 
onder de beschutting van uw hemel, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 




