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Zesde zondag van Epifanie  groen of wit 
laatste van Epifanie in 1999, 2010, 2015, 2018, 2021, 2024, 2026, 2029, 2037  

RKK: 6e zondag door het jaar 
 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
zondag Septuagesima (7e van Epifanie) in 2001, 2003, 2006, 2014, 2017, 2019, 
2022, 2025, 2028, 2030, 2033 (blz. 74) 

zondag Sexagesima (8e van Epifanie) in 1998, 2004, 2007, 2009, 2012, 2020, 
2023, 2031, 2034, 2036 (blz. 78) 

zondag Quinquagesima (9e van Epifanie) in 1999, 2010, 2015, 2018, 2021, 
2024, 2026, 2029, 2037 (blz. 82) 
 

Introitus 
Antifoon Er is een glans als van zonlicht,  

lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde 
en daar is het omhulsel van zijn kracht. 

 (Habakuk 3:4) 
Psalm  Ik zal U verhogen, mijn God, Gij Koning, 

ik zal uw naam prijzen  
voor altoos en immer; 
te allen dage zal ik U prijzen, 
uw naam loven voor altoos en immer. 

Ik zal van de heerlijke luister  
van uw majesteit 

en van uw wonderdaden gewagen. 
Zij zullen spreken van de macht 
van uw geduchte daden, 
en uw grootheid wil ik vertellen. 
Zij zullen de roem 
van uw grote goedheid verkondigen, 

en jubelen over uw gerechtigheid. 
 (Psalm 145:1-2,5-7(6)) 

of: (berijmd) Ps. 145:1,2,4 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, onze God, 

Gij die uw Zoon van de hemel uit 
overstraald hebt met licht, 
geef ons, zo bidden wij U, 
dat wij de openbaring van zijn heerlijkheid 
in geloof en met vreugde aanvaarden 
en in eenheid en gemeenschap met Hem 

door zijn kruis en opstanding 
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zullen delen in zijn verheerlijking. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Thora  Exodus 3:1-6 

Graduale Ps. 149 
Epistel 2 Petrus 1:13-18 
Halleluja Halleluja. De wijsheid is een glans van het 

eeuwige licht en een onbevlekte spiegel der 
goddelijke kracht en een beeld van zijn goe-
dertierenheid. Halleluja. 

Evangelie Matteüs 17:1-9 
Zondagslied Gez. 158: ‘Christus, met eer gekroonde’ 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gij die zegt verblijf te houden 
waar rechtvaardigheid is en oprechtheid, 
help ons door uw genade zo te leven, 
dat Gij wonen kunt bij ons 
en wij een teken zullen zijn 

van uw aanwezigheid 
temidden van de mensen. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die mensen uw weg wijst, 
open de Schriften voor ons 
en doe ons geloven in Hem 
in wie Wet en Profeten 

in vervulling gaan: 
Jezus, onze Heer, 

uw hand 
die ons naar het leven leidt, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Thora  Deuteronomium 30:15-20 

Antwoordpsalm Psalm 119:9-16 
Evangelie Matteüs 5:17-26 

+ indien laatste zondag van Epifanie:  
Matteüs 7:28-29 
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Slotgebed 
Verborgene, 
als Gij ons niet uw Woord gegeven had, 
waren wij blind op de levensweg. 

Geef dat wij anderen 
tot een licht mogen zijn 
in het voetspoor van Hem 
die ons de ware weg ten leven is: 
Jezus, onze broeder en Heer, 
vandaag en al onze dagen. 

Amen. 
 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, 

die het werk van uw handen 
nooit vergeten zult, 
kom ons tegemoet  
in Jezus, uw Zoon.  
Doe ons opstaan 

en het leven vinden 

als uw Woord weerklinken gaat, 
hier in ons midden, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten 2 Koningen 5:1-3 [4-8] 9-15b 

Antwoordpsalm Psalm 32 
Evangelie Marcus 1:40-45 

+ indien laatste zondag van Epifanie: 

Marcus 3:6 
 
Slotgebed 

Gij, 
die ons uw genezende hand reikt 
in Jezus, onze broeder, 
geef dat ook wij 
aan niemand voorbijgaan, 
maar metterdaad vrede stichten 

in ons doen en spreken, 

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

Gebed van de zondag 
Gij, 
die onze harten kent, 
verrijk ons door uw woorden 
en sterk ons door uw Geest 

om barmhartige mensen te worden, 
die zorg dragen voor het geluk 
van armen en miskenden, 
groten en rijken 

omwille van Jezus, uw Zoon, 
onze Herder en Bevrijder, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

Profeten Jeremia 17:5-10 
Antwoordpsalm Psalm 1 
Evangelie Lucas 6:17-26 

+ indien laatste zondag van Epifanie:

Lucas 7:16 

Slotgebed 
Getrouwe God, 
wij danken U voor die ene mens 

die in alle goedheid 
onder ons verschenen is. 
Moge ons doen en laten 
zijn gezindheid ademen, 
opdat mensen en volkeren 
met elkaar verbonden leven 

en vrede vinden, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 




