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Achtste zondag van Epifanie  paars of groen 
laatste van Epifanie in 2001, 2003, 2006, 2014, 2017, 2019, 2022, 2025, 2028, 
2030, 2033  RKK: 8e zondag door het jaar 

 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  Sexagesima 
zondag Sexagesima (8e van Epifanie) in 2000, 2011 

zondag Quinquagesima (9e van Epifanie) in 2001, 2003, 2006, 2014, 2017, 
2019, 2022, 2025, 2028, 2030, 2033 (blz. 82) 
 
Introitus 
Antifoon Waak op! Waarom slaapt Gij, Heer?  

Ontwaak! Verstoot niet voor eeuwig!  

Sta op, ons ter hulp, verlos ons  

omwille van uw goedertierenheid. 
 (Psalm 44:24,27) 
Psalm  O God, 

met eigen oren hebben wij het gehoord, 
onze vaderen verhaalden het ons: 
het werk dat Gij gewrocht hebt  

in hun dagen, in de dagen van ouds. 
Want niet met het zwaard  
hebben zij het land verworven, 

niet hun arm heeft hen gered, 
maar uw rechterhand  
en uw arm en het licht van uw aanschijn, 

omdat Gij in hen een welbehagen had. 
In God roemen wij de ganse dag, 
uw naam zullen wij loven voor eeuwig. 

 (Psalm 44:2,4,9) 
of: (berijmd) Ps. 44:1,5,11 
 

Gebed van de zondag (Collecta) 
O Heer, U bidden wij: 
wek de harten van uw gelovigen op, 
dat zij de vrucht van uw goddelijk Woord 
steeds overvloediger voortbrengen 
en de hulp van uw genade 

in steeds rijker mate ontvangen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Thora  Genesis 1:9-13 
Graduale Ps. 83:1,5,6 
Epistel 2 Korintiërs 11:19 - 12:9 

Evangelie Lucas 8:4-15 



 

Tijdeigen: Epifanie  79 

Zondagslied Gez. 302: ‘God zij geloofd om Kanaän’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER  

 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

O God, laat de loop der wereld 
zich voltrekken naar uw heilsplan, 
dat er vrede komt op aarde 

en de mensen elkaar recht doen, 

en dat wij ons allen samen 
in vrijheid en in vreugde 
kunnen toewijden aan uw dienst. 

 
jaar A 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die naar mensen omziet, 
laat uw Woord  
ons vertrouwen geven in de zorg 
waarmee Gij ons omringt 

en leer ons U te dienen 
in vrijheid en liefde, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 49:13-18 

Antwoordpsalm Psalm 62 
Evangelie Matteüs 6:24-34 

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

 
Slotgebed 

Gij, om mensen bewogen, 
schenk ons de vrijheid 

van de vogels in de lucht 
en de ontvankelijkheid 
van de bloemen op het veld, 
omwille van Jezus, uw Zoon, 
wiens Woord ons thuisbrengt bij U, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
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 jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, Barmhartige, 

die vanaf den beginne 
een verbond met ons wilt aangaan, 
open ons hart 
voor het Woord van uw liefde. 
Schenk ons de geestkracht 
van Jezus, uw Zoon, 

door wie wij U leren kennen 
en maak ons tot nieuwe mensen, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Hosea 2:15-22 

Antwoordpsalm Psalm 103:1-7 
Evangelie Marcus 2:13-22 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Marcus 3:6 

 

Slotgebed 

Gij, die mensen bemint, 
verhoor ons roepen 
en schenk hoop aan de wereld. 
Laat de Geest van Jezus, uw Zoon, 
mensen en volkeren 
aan elkaar verbinden 

in liefde en gerechtigheid, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

God van het leven, 
maak uw woorden 
vruchtbaar in ons midden, 
opdat wij mensen worden 

zoals Jezus, uw Zoon, 
die ons de liefde leert 
die niet vergaat, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 

Profeten Jeremia 7:1-15 
Antwoordpsalm Psalm 92 
Evangelie Lucas 6:39-49 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Lucas 7:16 

 

Slotgebed 
Bron van leven, 

blijf ons voeden 
met het water van uw Woord, 
opdat wij als bomen 
tot ontplooiing komen, 

schaduw en veiligheid geven 
en vruchten dragen 
van gerechtigheid en vrede, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 


