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Epifanie volgens Lucas 
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Epifanie  – in het Lucasjaar 2019 

 

 Zondag Profetie Antw.Ps. Evangelie 

6-1 Na nieuwjaar 

Nieuwjaarsreceptie  

Jes 60, 1-6 Ps 84 Luc 2,41-52 

13-1 1e van Epifanie - Doop van de 

Heer 

Doopzondag 

Jes 40, 1-11 Ps 104, 1-13 Luc 3,15-16.21-22 

20-1 2e van Epifanie – Kanazondag 

Maaltijd van de Heer 

Tevens 19.00u Credo-dienst 

Jes 62, 1- 5 Ps 96 Joh (1,29-)2, 1-11 

27-1 3e na Epifanie 

Tevens Oecumenische Viering 

bij het Leger des Heils 

Tevens 16.30u Taizé-viering in 

Ontmoetingskerk 

Jes 61, 1- 9 Ps 145,13-21 Luc 4,14-21 

3-2 4e van Epifanie Jer 1, 4-10 Ps 71, 1- 6(9) Luc 4,21-30 

10-2 5e van Epifanie 

Zing-in om 19.00u 

Jes 6, 1- 8 Ps 138 Luc 5, 1-11 

17-2 6e van Epifanie 

Tevens 19.00u Credo-dienst 

Jer 17, 5-10 Ps 1 Luc 6,17-26 

24-2 7e van Epifanie 

Tevens 16.30u Taizé-viering 

Gen 45, 3-

11.15 

Ps 37, 1-

11.39v 

Luc 6,27-38 

3-3 8e en laatste van Epifanie 

Evt. Doopzondag 

Jer 7, 1-15 Ps 92 Luc 6,39-49 + 7,16 

 

Een lange Epifanie met Lucas  

Deze tijd heet op de liturgische kalender de tijd van ‘Epifanie’. Epifanie betekent 

letterlijk ‘verschijning van de Heer’ en is altijd verbonden met het verhaal van de 

Magiërs uit het Oosten, uit Matteüs. Maar de zondagen daarna, tot aan de 

Veertigdagentijd die op 6 maart begint, lezen we dit jaar uit het Evangelie van 

Lucas. 

We vinden hier verrassende teksten, die vaak anders zijn dan in de andere 

evangeliën. Opvallend is dat Jezus hier heel ‘hoog’ wordt neergezet. Sterker nog, 

Hij zet zichzelf ‘hoog’ neer. Het begint bij de doop in de Jordaan, waar Jezus zelf 

om verzoekt. De hemel gaat open, en duif daalt neer en een stem klinkt: ‘Jij bent 

mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Maar dit gaat dóór bij Lucas. Jezus 
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komt in de synagoge en leest uit de boekrol voor uit Jesaja: ‘de Geest van de 

Heer rust op mij’. Hij plaatst zichzelf vervolgens in de rol van Elia. Maar de 

mensen in Nazareth pruimen dit niet, waarop Jezus zegt dat profeten in eigen 

land niet worden geëerd. Hij roept de discipelen met een wonderdaad – en niet 

zoals in de andere evangeliën ‘gewoon’ terwijl hij langs het water liep. En 

vervolgens preekt Hij met groot gezag: ‘Heb je vijanden lief’, ‘keer de andere 

wang toe’, ‘wees barmhartig’, ‘oordeel niet’. En hij besluit (op de laatste 

zondag): ‘wie naar mij luistert, bouwt zijn huis op een sterk fundament’. 

Het spannende van deze Epifaniëntijd is, dat bijna al deze Lucas-teksten niet 

voorkomen bij de andere Evangelisten. Duitse Bijbelwetenschappers hebben 

daar een mooi woord voor: ‘Lukanisches Sondergut’.  

En hoe komt Jezus uit deze bijzondere Lucas-passages naar voren? Vooral als 

profeet. Als een profeet met groot, hemels gezag, in de lijn van de geschriften 

van het volk Israël, maar net zo goed ook bestemd voor de niet-joden onder de 

christenen. 

 

In de liturgie van Epifanie 2019 wordt de ontmoeting met dit hemels gezag het 

meest voelbaar in het Gloria. In feite klinkt in het Gloria de engelenzang van de 

kerstnacht door: Glorie aan God. Maar deze weken op een nieuwe melodie. 

Verrassend, en ook onwennig. En gaandeweg worden we geroepen om deze 

melodie ook nog eens tot een heuse canon uit te bouwen. De enige weg is dan… 

vertrouwen, volgen... je gewoon maar overgeven aan de weg die de canon gaat. 

Waar we deze weken, daartoe aangespoord door de engelen van de kerstnacht,  

ruimte maken voor het Gloria, daar zal in de Veertigdagentijd, die volgt op de 

Epifanie, de nadruk liggen op het Kyrie. Maar dat duurt nog even. Pasen valt laat 

dit jaar. 
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WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS 

 

Luiden van de klokken  

 De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit:  

Welkom in Gods huis! 

In voorbereiding op de dienst worden we stil.  

De dienst-doenden komen binnen.  

Het kind van de zondag draagt de koffer. 

 

Ruimte voor stil gebed 

Vragenderwijs 

Ik vroeg het aan de vogels, de vogels waren niet thuis 

ik vroeg het aan de bomen, hooghartige bomen 

ik vroeg aan het water, waarom zeggen ze niets 

het water gaf geen antwoord 

als zelfs het water geen antwoord geeft, 

hoewel het zoveel tongen heeft 

wat is er dan, wat is er dan 

er is alleen een visserman 

die draagt het water, onder zijn voeten 

die draagt een boom, op zijn rug 

die draagt op zijn hoofd een vogel. 

Guillaume van der Graft 

Muziek tot eer van God  

We gaan staan 

Bemoediging en drempelgebed  

v. Onze Hulp is in de Naam van de Heer 

G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

v.  Om kwetsbare mensen te redden, God, 

verschijnt uw zoon in onze wereld, 

tot heil en vrede van allen – 

uw hemelse mens. 
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Maar zijn wezen verwart ons. 

Kunnen wij zijn vrijheid aan? 

G. GOD, OPEN ONS HART 

 EN MAAK ONS BEREID HEM TE VOLGEN. 

 AMEN 

 

[Gedachtenis] 

 

Psalm of openingslied        We gaan zitten 

Kyrie en Gloria 

Kyriegebed 

v. Gesproken gebed om ontferming, eindigend op 

 Heer, ontferm U, 

 Christus, ontferm U 

 Heer, ontferm U 

G.  AMEN 

Gloria  Glorie aan God in de hoge (LB 307) 
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BINNEN ZIJN 

 

Groet 

v.   De HEER zij met u 

G.  OOK MET U ZIJ DE HEER 

Gebed van de zondag 

Tijd voor de kinderen 

 Verhaal van Mirjam en Micha 

 Lied van Mirjam en Micha  

De kinderen gaan ‘achter het kaarslicht aan’ naar de kinderdienst. 

We worden stil. 

1e Lezing 

Antwoordpsalm of Schriftlied 

Evangelie  Beantwoord met: 

 

(allen) 

  (LB 270d) 

Preek 

Stilte 

Lied 
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BINNEN EN BUITEN 

 

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 

Gebed over de gaven 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Onze Vader in de hemel,  

laat uw naam geheiligd worden,  

laat uw koninkrijk komen  

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  

En breng ons niet in beproeving,  

maar red ons uit de greep van het kwaad.  

Want aan u behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.   

Amen 
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VAN BINNEN NAAR BUITEN 

Aansluitend aan de gebeden worden gedachtenisstenen naar de 

gedachtenistafel gedragen. 

Oppaskinderen worden door hun ouders uit de oppasruimte gehaald. 

De kinderen van de kinderdienst komen terug in de kerkruimte met 

mogelijk een woord voor ons.  

Samen gaan we staan. 

  

Lied   

Zegen  

v.  Zegen, beantwoord met:  

g. 

 

 

Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u bij het naar buiten gaan a.u.b. voorrang geven aan de mensen die 

wat minder mobiel zijn! Anders moeten zij in het gedrang wachten totdat 

de kerkzaal leeg is, en álle stoelen in de ontmoetingsruimte bezet… 

 

DIT LITURGIE-BOEKJE S.V.P. NA DE VIERING IN DE KERK ACHTERLATEN 

 


