


82  Zondag, feest- en gedenkdagen 

Negende zondag van Epifanie  paars of groen 
laatste van Epifanie in 2000 en 2011 

RKK: 9e zondag door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  Quinquagesima 
zondag Quinquagesima (9e van Epifanie) in 2000 en 2011 
 
Introitus  Esto mihi 
Antifoon Wees mij tot een beschuttende rots,  

tot een sterke vesting om mij te redden, 

omwille van uw naam zult Gij mij leiden.  

 (Psalm 31:3b,c,4b) 
Psalm  Bij U, HEER, schuil ik, 

laat mij nimmer beschaamd worden. 
Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. 
In uw hand beveel ik mijn geest; 

Gij verlost mij, HEER, getrouwe God. 
Ik wil juichen  
en mij verheugen over uw goedertierenheid, 
daar Gij acht hebt geslagen  
op mijn ellende, 

hebt geweten  

van de benauwdheden van mijn ziel. 
Gij toch hebt mij aan de vijand niet  
prijsgegeven, 
Gij hebt mijn voeten  
in de ruimte doen staan. 

 (Psalm 31:2,6,8,9) 

of: (berijmd) Ps. 31:1,4,6,13 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, Vader in de hemel, 

niet voor altijd is uw oordeel.  
Daarom bidden wij, hier op aarde: 

hoor ons, als wij roepen om vergeving 
en laat gelden uw barmhartigheid. 
Maak ons vrij uit wat ons beklemt 
en open onze ogen voor uw toekomst. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 

Profeten Jesaja 38:1-6 
Graduale Ps. 77:4,5,6 

Epistel 1 Korintiërs 13 
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Evangelie Lucas 18:31-43 
Zondagslied Gez. 432: ‘Wat God doet, dat is welgedaan’ 
 
 

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

Uw liefdevolle ogen, God, 
zien feilloos wat wij nodig hebben. 

Daarom vragen wij U 

in het volste vertrouwen: 
breek af in ons 
wat U in de weg staat 
en rust ons toe 
met al wat ons helpt 

te doen waartoe wij geroepen zijn. 
 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die recht doet aan mensen, 

doe ons kiezen voor het leven 
als uw Woord weerklinkt 
en breng ons 
op het spoor van uw vrede 
aan de hand van Jezus, 
die als Mozes 

ons voeren zal naar uw land, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 

Thora Deuteronomium 11:18-28 
Antwoordpsalm Psalm 31:20-25 

Evangelie Matteüs 7:15-27; 
+ indien laatste zondag van Epifanie:  
Matteüs 7:28-29 
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Slotgebed 
Gij, die ons uw Naam 
hebt leren uitspreken, 
doe ons uw woorden volbrengen 

en maak ons tot mensen 
die bevrijding brengen, 
opdat allen het leven vinden, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 

 

jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die geen vreemde 
voor mensen wilt blijven, 
laat uw Woord weerklinken 

in ons midden, 
opdat wij mensen worden 
die uw Naam indachtig zijn 
en uw aarde in liefde 
dienen en bewaren, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Thora Deuteronomium 26:5-11 
Antwoordpsalm Psalm 81 
Evangelie Marcus 2:23 - 3:6 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 

Marcus 3:6 
 
Slotgebed 

Getrouwe God, 
prent ons uw Naam in het hart 
en maak ons mensen 

die elkaar bevrijden 
tot de dienst van liefde, 
vergeving en verzoening. 
Laat alle volkeren 
in vrede met elkaar bestaan 
en maak uw wereld bewoonbaar, 

vandaag en tot het einde van onze dagen. 

Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die naar mensen luistert, 

wees hier aanwezig 
als wij uw Naam aanroepen 
en schenk ons in uw Woord 
de wijsheid ten leven: 
Jezus, de nieuwe mens, 
die ons uw wegen wijst, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten 1 Koningen 8:22-30,41-43 
Antwoordpsalm Psalm 96 
Evangelie Lucas 7:1-10 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 
Lucas 7:16 

 
Slotgebed 

God van alle leven, 

wij danken U 

voor de genezende hand 
die Gij ons toegestoken hebt 
in Jezus, onze broeder. 
Laat zijn Geest ons bezielen 
om elkaar op te richten 
en als zusters en broeders 

te doen leven, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 
 


