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Aswoensdag  paars 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Antwoord mij, o HEER,  

want rijk is uw goedertierenheid,  
wend U tot mij  
naar uw grote barmhartigheid. 

 (Psalm 69:17) 
Psalm  Verlos mij, o God, want het water 

is gekomen tot aan de lippen; 
ik ben verzonken in bodemloos slijk, 
waar ik niet kan staan; 
ik ben gekomen in diepe wateren, 
een vloed overstroomt mij. 

 (Psalm 69:2-3) 
of: (berijmd) Ps. 69:1,3,4 
 
Gebed van de dag (Collecta) 

Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God, 
maar om te zoeken wat verloren is, 
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, 
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. 
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, 
met heel dat zondige verleden van de wereld. 
Gij toch zijt groter dan ons hart, 
groter dan alle schuld, 
Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, 
een God van liefde tot in eeuwigheid. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Joël 2:12-19 
Graduale Ps. 69:8,9 
Epistel 2 Korintiërs 5:19 - 6:2 
Evangelie Matteüs 6:16-21 
Lied van de dag: Gez. 271: ‘Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de dag (jaar A-B-C) 

Gij, die alles liefhebt wat bestaat 
en die vergeving schenkt 
als wij ons tot U wenden, 
herschep ons hart, o God, 
dat wij bereid zijn 
niet alleen te bekennen 
waar wij falen 
en wat onze feilen zijn, 
maar ook ernst te maken 
met de blijdschap 
om uw eindeloze genade 
en opleven, telkens opnieuw. 

 
jaar A 
 
Gebed van de dag 

Gij, die barmhartig zijt 
en rijk aan ontferming, 
bekeer ons tot U 
op deze dag van heil 
en open ons hart 
voor uw verlossend Woord, 
in de veertig dagen die komen 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Joël 2:12-19 
Antwoordpsalm Psalm 57 
Brieven 2 Korintiërs 5:20 - 6:10 
Psalm Psalm 103:8-12 
Evangelie Matteüs 6:1-6,16-21 
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Slotgebed 
God, Gij kent en bemint ons 
en zult ons aanvaarden 
in al onze zwakheid 
als wij U oprecht zoeken. 
Wij danken U 
voor Jezus, uw Zoon, 
die omwille van ons 
de weg van alle zaad is gegaan, 
en vragen U: 
dat wij zijn gerechtigheid mogen leren 
en zijn liefde voor mensen gestalte geven 
bij alles wat wij doen, 
in de veertig dagen die komen 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 

Gebed van de dag en Slotgebed: als in jaar A 
 
Profeten Jesaja 58:1-10 
Antwoordpsalm Psalm 57 
Brieven 2 Korintiërs 5:20 - 6:10 
Psalm Psalm 103:8-12 
Evangelie Matteüs 6:1-6,16-21 
 
jaar C 
 

Gebed van de dag en Slotgebed: als in jaar A 
 
Profeten Amos 5:6-15 
Antwoordpsalm Psalm 51 
Brieven 2 Korintiërs 5:20 - 6:10 
Psalm Psalm 103:8-12 
Evangelie Matteüs 6:1-6,16-21 
 
OPLEGGING VAN DE AS 
 
Na de preek richt de voorganger zich tot de gemeente: 
 
Zusters en broeders, 
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in de komende veertig dagen 
bereiden wij ons voor op de viering 
van de dood en opstanding van onze Heer. 
Wij worden opgeroepen tot inkeer, vasten en gebed, 
tot het lezen en overwegen van Gods Woord 
en tot werken van liefde en barmhartigheid. 
 
Zo worden wij bemoedigd 
om de duivel en het kwade te weerstaan. 
Laten wij dan onze weg naar Pasen beginnen 
met het teken van de as 
en ons buigen voor de Heer onze God, 
die ons geschapen en verlost heeft. 
 
Laat ons bidden: 

... gebedsstilte ... 
God, Gij wilt niet de dood van zondaren, 
maar onze bekering en ons behoud. 
Luister genadig naar onze gebeden 
en zegen ons als wij worden getekend met deze as. 
Geef ons de genade onszelf te kennen 
en berouw te hebben over onze zonden 
in het besef dat wij stof zijn 
en tot stof zullen wederkeren. 
Versterk in ons de liefde tot U 
en tot al wat Gij geschapen hebt, 
opdat wij Hem volgen 
die zich voor ons heeft prijsgegeven: 
Jezus Christus, onze Heer. 
Laat ons met Hem verrijzen 
tot een nieuw begin en eeuwig leven. 
Amen. 

 
of: 

 
Algoede God, 
Gij hebt ons geschapen uit het stof van de aarde. 
Geef dat deze as voor ons een teken zal zijn 
van onze vergankelijkheid en boetvaardigheid, 
want alleen door uw genade 
krijgen wij deel aan het eeuwig leven 
in Jezus Christus, onze Heer en onze Verlosser. 
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Amen. 
 
Allen komen naderbij en de voorganger bestrooit of bekruist elk met een weinig as, 
waarbij hij/zij zegt: 
 
Bekeert u en gelooft het evangelie. 
 
of: 
 
Gedenk, mens, dat gij stof zijt 
en tot stof zult wederkeren. 
 
Gedurende de oplegging van de as wordt Psalm 51 of een lied gezongen. Vervolgens 
wordt de voorbede uitgesproken. 
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Eerste zondag van de Veertigdagen  paars 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Invocabit 
Antifoon Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik 

zal in de benauwdheid bij hem zijn.  
Ik zal hem uitredden en tot eer brengen. 

 (Psalm 91:15) 
Psalm  Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is 

gezeten, 
vernacht in de schaduw  
van de Almachtige. 
Ik zeg tot de HEER:  
mijn toevlucht en mijn vesting, 
mijn God, op wie ik vertrouw. 
Want Hij zal aangaande u  
zijn engelen gebieden, 
dat zij u behoeden op al uw wegen; 
op de handen zullen zij u dragen, 
opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 

 (Psalm 91:1-2,11-12) 
of: (berijmd) Ps. 91:1,2,3 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer God, hemelse Vader, 
die uw Zoon in de wereld gezonden hebt 
om de heerschappij van de duivel af te weren 
en ons tegen die vijand te beschermen, 
wij bidden U: 
bewaar ons in alle aanvechting 
en schenk ons uw Geest, 
opdat wij de satan weerstand bieden, 
hem door uw Woord verdrijven 
en zo de overwinning op hem mogen behalen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 58:1-9 
Graduale Ps. 91:4,5,6,7,8 
Epistel 2 Korintiërs 6:1-10 
Evangelie Matteüs 4:1-11 
Zondagslied Gez. 401: ‘Een vaste burcht is onze God’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

God, op wie wij vertrouwen, 
vernieuw en verdiep in ons 
door deze inkeer van veertig dagen 
ons verstaan van de weg 
die uw Zoon is gegaan 
door water en woestijn, 
en versterk onze bereidheid 
Hem te volgen op die weg. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

God, onze Schepper, 
uit aarde hebt Gij ons gevormd 
tot mensen van vlees en bloed 
om in vrede en gerechtigheid 
uw wereld te bewonen. 
Wij bidden U: 
open onze ogen voor Hem, 
in wie Gij ons de goede plaats wijst, 
Jezus, onze Herder en Leidsman, 
die ons voorgaat door de woestijn 
naar uw land van belofte, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora Genesis 2:15-3:9 
Antwoordpsalm Psalm 51 [32] 
Brieven Romeinen 5:12-21 
Evangelie Matteüs 4:1-11 
 
Slotgebed 

God, 
aan wie hemel en aarde toebehoren, 
wij danken U 
dat Gij ons het leven schenkt 
en de goede plaats wijst 
in Jezus, onze broeder, de nieuwe Adam. 
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Maak ons tot uw mensen op aarde, 
die leven naar zijn Woord 
en gaande blijven door zijn Geest, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, God, 
zijt de schepper van al wat bestaat: 
mensen, dieren, al wat leeft, 
komt voort uit uw hand; 
uw adem houdt ons in leven. 
Onderricht ons door uw Woord 
hoe wij verbonden blijven met U 
en leer ons de wegen kennen 
om uw koninkrijk binnen te gaan, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora Genesis 9:8-17 
Antwoordpsalm Psalm 25:1-10 
Brieven 1 Petrus 3:18-22 
Evangelie Marcus 1:12-15 
 
Slotgebed 

Barmhartige God, 
blijf ons scheppend nabij 
en maak ons tot mensen 
naar het beeld van Jezus, uw Zoon, 
opdat de wereld 
van woestijn tot paradijs wordt, 
een plaats van vrede 
waar mensen en volkeren 
in verbondenheid met elkaar leven 
en Gij zelf in ons midden woont, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij,  
toevlucht en behoud voor mensen, 
wij zouden op aarde 
zwervers en vreemdelingen zijn, 
als Gij ons niet 
tegemoet gekomen was 
in de Leidsman ten leven, 
Jezus Messias. 
Moge Hij ons leren wat leven is 
en leiden naar uw land, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora Deuteronomium 5:6-21 
Antwoordpsalm Psalm 81 
Brieven Romeinen 10:8-13 
Evangelie Lucas 4:1-13 
 
Slotgebed 

God, 
doe ons de vreugde smaken 
van uw beschermende aanwezigheid. 
Schenk ons uw Geest 
die ons in nacht en ontij 
bewaren zal op de weg 
van Jezus, uw Zoon. 
Geef dat wij met alle mensen op aarde 
de vrede van uw land mogen kennen, 
waar alle haat verdwenen is 
en wij voor elkaar 
broeders en zusters zijn, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
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Tweede zondag van de Veertigdagen  paars 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Reminiscere 
Antifoon Gedenk uw barmhartigheid, HEER,  

en uw gunstbewijzen,  
want die zijn van eeuwigheid.  
Verlos ons, o God van Israël,  
uit al onze benauwdheden. 

 (Psalm 25:6,22) 
Psalm  Tot U, HEER, hef ik mijn ziel op; 

mijn God, op U vertrouw ik; 
HEER, maak mij uw wegen bekend, 
leer mij uw paden. 
Alle wegen van de HEER  
zijn goedertierenheid en trouw 
voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen 
bewaren. 
Omwille van uw naam, HEER, 
vergeef mij mijn ongerechtigheid,  
want die is groot. 

 (Psalm 25:1,2a,4,10-11) 
of: (berijmd) Ps. 25:1,2,3 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer God, 
Gij die weet wie wij zijn, 
mensen die zichzelf niet kunnen helpen, 
die het voortdurend aan kracht ontbreekt, 
wij bidden U: 
houd de wacht in ons en om ons, 
opdat ons lichaam beschermd zij tegen alle onheil 
en onze ziel verschoond van kwade gedachten. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Thora Exodus 24:12-18 
Graduale Ps. 106:1,2 
Epistel 1 Tessalonicenzen 4:1-7 
Evangelie Matteüs 15:21-28 [17:1-9] 
Zondagslied Gez. 484: ‘Waarom moest ik uw stem ver-

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

Gij, die van ons gevraagd hebt 
te horen naar uw geliefde Zoon, 
wil ons door zijn woorden 
van binnen zo bewegen, 
dat wij voorbij zien 
aan al wat ons verblindt 
en oog gaan krijgen 
– tot onze eigen verrassing – 
voor wat ons werkelijk verrijkt. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die mensen niet alleen laat, 
laat uw stem horen 
hier in ons midden, 
en roep ons 
om de weg van uw Zoon te gaan, 
opdat heel de wereld de vreugde kent, 
waarvan Hij de belofte is: 
Jezus, onze broeder, 
zoon van Abraham, 
zoon van God, 
ons levenslicht, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora Exodus 24:12-18 
Antwoordpsalm Psalm 33:12-22 
Brieven Filippenzen 3:7-14 
Evangelie Matteüs 17:1-9 
 
Slotgebed 

Verborgen God, 
Gij hebt onze ogen geopend 
voor de weg van uw Zoon. 
Wij vragen U: 
maak ons tot waarachtige mensen, 
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die het oude bestaan durven verlaten 
en opnieuw geboren worden 
om voor elkaars geluk te leven, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

God van mensen, 
open onze ogen om te zien 
wat ons tot vrede strekt. 
Open ons hart 
voor het Woord van uw Zoon, 
waarin Wet en Profeten 
in vervulling gaan 
voor ons en alle mensen op aarde, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten 1 Koningen 19:9-18 
Antwoordpsalm Psalm 16 
Brieven 2 Petrus 1:16-21 
Evangelie Marcus 9:2-10 
 
Slotgebed 

Gij, die U onttrekt aan onze ogen, 
luister naar ons roepen 
en houd ons in leven, 
zoals Gij gedaan hebt 
aan uw knecht Jezus. 
Laat ons door lijden heen 
het ware leven binnengaan 
omwille van Hem 
die uw wil heeft volbracht 
en onze gids ten leven is, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij,  
die van oudsher aan mensen 
uw trouw hebt toegezegd, 
luister naar ons en geef ons een antwoord 
als wij om toekomst bidden. 
Toon ons in Jezus, uw Zoon, 
hoe Gij uw verbond met ons 
tot voltooiing brengt 
als uw Woord weerklinkt, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora Exodus 34:27-35 
Antwoordpsalm Psalm 27:7-14 
Brieven 1 Korintiërs 13:1-13 
Evangelie Lucas 9:28-36 
 
Slotgebed 

God, 
schenk ons het geloof 
van hen die op uw Woord 
hebben vertrouwd. 
Doe ons en alle mensen 
het land bereiken, 
waar wij het leven delen met elkaar 
en door lijden en verdrukking heen 
groeien tot de gestalte van Hem 
die ons hoop geeft: Jezus, onze broeder, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
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Derde zondag van de Veertigdagen  paars 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Oculi 
Antifoon Mijn ogen zijn bestendig op de HEER,  

want Hij voert mijn voeten uit het net. 
Wend U tot mij en wees mij genadig,  
want eenzaam ben ik en ellendig.  

 (Psalm 25:15-16) 
Psalm  De vertrouwelijke omgang met de HEER  

is met wie Hem vrezen, 
en zijn verbond maakt Hij hun bekend. 
De benauwdheden van mijn hart  
hebben zich uitgebreid, 
voer mij uit mijn angsten. 
Zie op mijn ellende en mijn moeite, 
en vergeef al mijn zonden. 
Bewaar toch mijn ziel en red mij; 
laat mij niet beschaamd worden,  
want bij U schuil ik. 

 (Psalm 25:14,17,18,20) 
of: (berijmd) Ps. 25:7,8,9,10 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Gij, Heer, 
machtig en in alle eeuwen onze God, 
wij bidden U: 
aanschouw uw gelovigen, 
die U van ganser harte zoeken. 
Strek uw machtige rechterhand over ons uit 
en weer alle aanvallen van de Boze van ons af. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Thora Exodus 34:1-10 
Graduale Ps. 9:1,2,9,10 
Epistel Efeziërs 5:1-9 
Evangelie Lucas 11:14-28 
Zondagslied Gez. 17: ‘’k Hef vol verlangst, van dag tot dag 

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

Gij, die de goedheid zelve zijt, 
Gij zijt bij machte ons te bevrijden 
van al wat ons omlaag haalt. 
Leer ons te ontdekken 
wat onze zwakten zijn, 
schenk ons vergeving 
voor wat wij U bekennen 
en doe ons schuldgevoel verkeren 
in bereidheid tot verandering. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Barmhartige, 
Gij wilt U nabij tonen 
aan allen die uw hulp inroepen. 
Wij vragen U: 
open de ogen van ons hart 
en spreek hier het Woord 
dat ons richting geeft. 
Schenk ons uw Geest 
als een bron van kracht, 
zolang wij onderweg zijn naar U, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora Exodus 17:1-7 
Antwoordpsalm Psalm 95 
Brieven 1 Korintiërs 10:1-13 
Evangelie Johannes 4:5-26 [42] 
 
Slotgebed 

Gij, die de verlangens kent van ons hart 
en weet wat wij nodig hebben  
om als mensen te kunnen bestaan, 
verhoor ons gebed om geluk en welzijn 
en sterk ons in het vertrouwen 
dat Gij ons altijd vergezelt, 
dat uw Geest ons voeren zal 
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naar uw land, uw vrede, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, Enige, 
die onze God wilt zijn, 
open onze ogen voor U, 
kom aanwezig in ons midden 
en zeg ons uw Naam. 
Laat uw Woord 
de kracht zijn die ons vrijmaakt 
om elkaar van harte recht te doen, 
omwille van Jezus, uw Zoon, 
die uw Naam geheiligd heeft 
en ons voorgaat in wat leven is, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora Exodus 20:1-17 
Antwoordpsalm Psalm 19:8-15 
Brieven Romeinen 7:14-25 
Evangelie Johannes 2:13-22 [25] 
 
Slotgebed 

Getrouwe God, 
laat uw woorden 
ons hoop geven 
op een goede aarde, 
waar mensen elkaar recht doen, 
waar volkeren zoeken  
naar ruimte voor elkaar 
en de macht van het kwaad 
wordt gebroken door goedheid; 
dat onze ogen altijd gericht mogen zijn 
op uw koninkrijk, 
omwille van Jezus, uw Zoon, 
die het ons heeft voorgedaan, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 



 
102  Zondag, feest- en gedenkdagen 

 
jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Eeuwige, 
Gij wilt aanwezig zijn 
waar mensen samenkomen 
om U te zoeken. 
Wij bidden U: 
roep uw Naam uit in dit uur, 
open onze ogen 
en openbaar ons wie Gij zijt. 
Laat Jezus, uw Zoon, als Mozes zijn, 
die ons leidt naar het land 
waar uw Woord gerechtigheid schept, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora  Exodus 6:1-7 
Antwoordpsalm Psalm 103:1-7 
Brieven Romeinen 5:1-11 
Evangelie Lucas 13:1-9 
 
Slotgebed 

Gij, die wonen wilt onder mensen 
en ons vergezelt op al onze wegen, 
verhoor ons bidden 
en vervul ons van geestkracht 
om de weg van uw Zoon te gaan, 
gehoorzaam aan uw Woord 
en al doende gerechtigheid. 
Voer ons zo binnen in uw land 
aan de hand van Hem 
die onze gids is, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
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Vierde zondag van de Veertigdagen  rozerood 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Laetare 
Antifoon Verheugt u met Jeruzalem  

en juicht over haar,  
gij allen die haar liefhebt. 
Want gij zult verzadigd worden  
uit de bron van haar troost  
en gij zult u laven  
aan de volheid van haar heerlijkheid.  

 (Jesaja 66:10a,11) 
Psalm  Ik was verheugd, toen men mij zeide: 

Laten wij naar het huis des HEREN gaan. 
Onze voeten staan in uw poorten,  
o Jeruzalem. 
Bidt Jeruzalem vrede toe: 
mogen wie u liefhebben, rust genieten; 
vrede zij binnen uw muur, 
rust in uw burchten. 

 (Psalm 122:1-2,6-7) 
of: (berijmd) Ps. 122 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

God, boven alle machten, 
geef ons dat wij,  
die naar onze werken worden geoordeeld, 
bevrijd mogen worden van onze ongerechtigheid 
en ons geborgen weten in uw liefde 
en zo in de vertroosting van uw genade  
mogen herademen. 
Zo bidden wij door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Zacharia 8:19-23 
Graduale Ps. 125 
Epistel Galaten 4:22 - 5:1a 
Evangelie Johannes 6:1-15 
Zondagslied Gez. 34: ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Door uw woord, God, 
hebt Gij een wonder verricht: 
wij zijn met U verzoend. 
Laat ons om dit wonder 
met oprechte toewijding 
en een opgewekt geloof 
het komende feest tegemoet gaan. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Herder van mensen, 
voor allen die in duisternis  
van zonde en schuld verkeren, 
hebt Gij een licht ontstoken 
in Jezus, de Mensenzoon. 
Wij vragen U: 
geef ons een levend hart 
om te luisteren naar uw Woord, 
geef ons nieuwe ogen 
om in Hem de mens te zien 
door wie Gij ons vrij maakt, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten 1 Samuël 16:1-13 
Antwoordpsalm Psalm 23 
Brieven Efeziërs 5:8-14 
Evangelie Johannes 9:1-13 [14-25] 26-39 
 
Slotgebed 

Gij, die onze harten ziet en kent, 
wij danken U voor het levenslicht 
dat Gij voor ons doet opgaan 
in Jezus, uw Zoon. 
Geef dat wij ook zelf 
kinderen van het licht mogen zijn, 
die vrede stichten 
in gerechtigheid en waarheid, 
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bekommerd om andermans geluk, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons mensen brengen wilt 
naar het land van uw belofte, 
voed ons verlangen  
naar uw aanwezigheid. 
Verzadig ons leven 
met uw Woord van bevrijding, 
zoals uw Zoon, 
onderweg naar het Paasfeest, 
ons de vreugde heeft doen proeven 
van uw toekomst en vrede  
waarvan niets verloren gaat, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jozua 4:19 - 5:1,10-12 
Antwoordpsalm Psalm 122 
Brieven Efeziërs 2:4-10 
Evangelie Johannes 6:[1] 4-15 
 
Slotgebed 

Gij, die voedsel geeft aan alles wat leeft, 
doe ons gelijken  
op Jezus, uw Zoon, 
die, als zaad gestorven in de aarde, 
ons tot levensbrood is geworden. 
Laat zijn goede Geest ons hart openen 
voor de mensen om ons heen, 
opdat wij elkanders honger naar geluk 
kunnen stillen, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Geprezen zij uw Naam, God, 
want Gij wijst niemand af 
die in alle eenvoud 
U om vergeving vraagt. 
Laat uw bevrijdend Woord 
het verbond vernieuwen 
waarin wij vrede vinden, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten 2 Kronieken 36:14-23 
Antwoordpsalm Psalm 34:1-11 
Brieven 2 Korintiërs 5:14-21 
Evangelie Lucas 15:11-32 
 
Slotgebed 

Gij, die barmhartig 
naar mensen omziet, 
verhoor onze gebeden 
en doe mensen en volkeren 
samengroeien tot uw volk. 
Laat uw Woord 
ons hoopvol doen leven met elkaar 
en de wereld maken 
tot een bewoonbaar huis voor allen, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
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Vijfde zondag van de Veertigdagen  paars 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Judica 
Antifoon Doe mij recht, o God,  

en voer mijn rechtsgeding  
tegen een onheilig volk  
en red mij.  
Gij zijt de God van mijn toevlucht.  

 (Psalm 43:1-2a) 
Psalm  Zend uw licht en uw waarheid; 

mogen die mij geleiden, 
mij brengen naar uw heilige berg 
en naar uw woningen, 
zodat ik kan gaan tot Gods altaar, 
tot de God van mijn jubelende vreugde. 
Wat buigt gij u neer, o mijn ziel, 
en wat zijt gij onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, 
mijn Verlosser en mijn God! 

 (Psalm 43:3-4b,5) 
of: (berijmd) Ps. 43 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer God, hemelse Vader, 
Gij hebt uw Zoon ons gegeven  
als Hogepriester van zijn volk. 
Wij bidden U: 
geef dat wij zijn leven en sterven 
met een gelovig hart aanvaarden 
en ons verlaten op zijn voorbeden. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Thora Exodus 14:15-31 
Graduale Ps. 143:1,2,3,5,10 
Epistel Hebreeën 9:11-15 
Evangelie Johannes 8:46-59 
Zondagslied Gez. 485: ‘O Christus, wees geprezen!’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Uit liefde voor mensen, God, 
heeft uw geliefde Zoon 
zijn leven prijsgegeven. 
Laat zijn liefde ons zo aanspreken, 
dat wij gaandeweg leren 
onszelf te geven zonder voorbehoud 
aan U en aan elkaar. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij,  
die ons wachten niet beschaamt, 
betoon ons uw barmhartigheid 
als wij uw Naam aanroepen 
en vragen om leven. 
Schenk ons uitzicht 
op de wegen die wij gaan 
en doe ons ervaren in dit uur 
hoe Gij met ons zijt, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Ezechiël 37:1-14 
Antwoordpsalm Psalm 130 
Brieven Romeinen 8:8-11 
Evangelie Johannes 11:1-4 [5-16] 17-44 
 
Slotgebed 

Gij, Bron van alle leven, 
wij danken U 
dat Gij ons dode bestaan opent 
door Jezus, de Mensenzoon. 
Wij bidden U: 
maak ons bereid 
zijn wegen te gaan 
om door lijden en dood heen 
vrijheid en vrede te vinden, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
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Amen. 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons leven ten goede wilt keren, 
leid ons dit uur naar het kruis 
om U te leren kennen, 
dienen en volgen. 
Schep in ons een zuiver hart 
en bekrachtig door uw Woord 
uw verbond met ons 
in Jezus, uw Zoon, 
deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jeremia 31:31-34 
Antwoordpsalm Psalm 51 
Brieven Hebreeën 5:1-10 
Evangelie Johannes 12:20-33 
 
Slotgebed 

Gij, die mensen bevrijdt, 
schenk ons 
de levenskracht van uw Zoon 
die als een graankorrel in de aarde viel 
om de wereld te maken 
tot een plaats van vrede, 
waar eenzaamheid 
tot gemeenschap wordt 
en mensen durven sterven  
voor elkaars geluk, 
waar het kruis  
ons de weg naar de vrede wijst, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die antwoordt als wij tot U roepen 
en nieuwe hoop schenkt 
in uw Woord van vergeving, 
gesproken door profeten en apostelen, 
wij bidden U: 
veroordeel ons niet, 
maar bevrijd ons 
door uw Woord vol goedheid 
in Jezus, onze broeder, 
die ons thuisbrengt bij U, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 58:7-10 
Antwoordpsalm Psalm 126 
Brieven Filippenzen 3:7-14 
Evangelie Lucas 20:9-19 
 
Slotgebed 

Gij, die het verleden niet telt, 
maar een nieuw begin met ons maakt, 
ontvang onze dank 
om Jezus, onze broeder, 
die verworpen werd door ons, 
maar tot hoeksteen geworden is door U. 
Bevrijd onze wereld 
van ballingschap en oorlog 
en laat er vreugde en hoop groeien 
voor alle mensen op aarde, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen. 
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Zesde zondag van de Veertigdagen 
Palm- en Passiezondag  rood (intrede) en paars (passie) 
Begin van de Stille Week 
 
INTREDE 
De gemeente verzamelt zich op een geschikte plaats buiten het kerkgebouw. Waar dat 
gebruikelijk is, voegen de kinderen zich met de palmpaasstokken bij de gemeente. 
Allen hebben een palmtak (en palmpaasstok) in de hand. Allen zingen de antifoon. 
 
Waar geen processie buiten het kerkgebouw gehouden kan worden, wordt de intocht 
van de Heer gevierd binnen het kerkgebouw in de vorm van een intrede van 
kerkenraadsleden, gemeenteleden en, waar dat gebruik is, de kinderen met hun 
palmpaasstokken. Zij verzamelen zich achter in de kerk. Alle deelnemers aan de 
dienst hebben een palmtak (en palmpaasstok) in de hand. Allen staan en zingen de 
antifoon. 
 
Hosanna de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de 
naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen! 
 Matteüs 21:9b 
of: 
 
Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeru-
zalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en ze-
gevierend, nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, 
een ezelinnejong. Zacharia 9:9 
 
De antifoon kan ook vervangen worden door een passend lied, bijvoorbeeld Ps. 118:9 
of Gezang 42. 
 
GEBED BIJ DE INTREDE 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
 
Laat ons bidden 
... gebedsstilte ... 
Heer God, 
Gij, die uw Zoon Jezus Christus 
in deze wereld hebt gezonden 
om ons voor te gaan 
naar Jeruzalem 
de stad van de vrede – 
zegen ons 
als wij met palmtakken in de hand 
Hem willen volgen op zijn weg.  
Vervul ons met zijn kracht, 
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zodat wij met Hem opgaan 
en eenmaal achter Hem aan 
het nieuwe Jeruzalem 
mogen binnengaan. 
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
EVANGELIE BIJ DE INTREDE 

Jaar A Matteüs 21:1-11 
Jaar B Marcus 11:1-11 of Johannes 12:1-24 
Jaar C Lucas 19:[28] 29-40 

 
Nu begint de processie naar het kerkgebouw. De voorganger zegt: 
Laat ons voortgaan in vrede. 
In de Naam van de Heer. 
 
De kinderen met hun palmpaasstokken gaan voorop. De dienstdoende 
kerkenraadsleden en de voorganger besluiten de processie. Tijdens de processie zingen 
allen: 
Psalm 24 eventueel gevolgd door Psalm 47, Psalm 147:12-20 (berijmd 
Ps. 147:5,6,7) en Zingend Geloven 1&2/29. 
De processie wordt afgesloten met 
Psalm 118:1-2, 19-29 (berijmd Ps. 118:1,7,8,9,10). 
 
Allen gaan zitten, de voorganger wisselt de stola van rood naar paars en begint de 
dienst van de heilige Schrift en de Maaltijd van de Heer met het 
GEBED VAN DE ZONDAG 
 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Barmhartige, 
God in alle eeuwen, 
Gij hebt het uw Zoon niet bespaard, 
maar Gij hebt Hem aan ons allen overgegeven, 
opdat Hij de zonden van de wereld zou wegdragen. 
Geef, zo bidden wij U, 
dat wij dit met heel ons hart geloven 
en ons leven daarnaar richten. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 
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Thora  Exodus 15:27 - 16:7 
Graduale Ps. 73:9,10 
Epistel Filippenzen 2:5-11 
Psalm  Psalm 22:1-22 
Evangelie Johannes 12:12-24 
Zondagslied Gez. 121: ‘God lof! Nu is gekomen’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Als een mens onder de mensen, 
bereid tot het uiterste te gaan, 
tot zelfs een vernederende dood, 
werd uw grote Zoon, God, 
een bezielend voorbeeld 
van wat dienstbaarheid betekent. 
Geef ons de bereidheid 
deel te nemen aan zijn dienst, 
dan zal zijn opstanding uit de dood 
onze eigen vreugde worden. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Levende God, 
Gij komt ons tegemoet 
en toont ons uw aangezicht 
in een geslagen en vernederd mens, 
Jezus, de Man van smarten, 
die ons aller dienstknecht is geworden. 
Onthul ons het geheim 
van zijn lijden en sterven; 
maak ons bereid Hem te volgen 
en zijn kruis te dragen, 
in deze goede dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 50:4-7 [Jesaja 52:12 - 53:12] 
Antwoordpsalm Psalm 73:13-20 
Brieven Filippenzen 2:5-11 
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Psalm Psalm 22:1-22 
Evangelie Matteüs 26:1 - 27:66 
Slotgebed 

Verborgen God, 
wij danken U voor Hem 
die door lijden en dood heen 
uw Zoon is gebleken, 
de Rechtvaardige bij uitstek,  
de nieuwe Adam. 
Prent zijn beeld in ons hart, 
zodat wij bevrijd herademen, 
omdat niets ons scheiden kan 
van uw barmhartige liefde, 
in deze goede dagen en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 

Gebed van de zondag en Slotgebed: als in jaar A 
 
Profeten Jesaja 50:4-7 [Jesaja 52:12 - 53:12] 
Antwoordpsalm Psalm 73:13-20 
Brieven Filippenzen 2:5-11 
Psalm Psalm 22:1-22 
Evangelie Marcus 14:1 - 15:47 
 
jaar C 
 

Gebed van de zondag en Slotgebed: als in jaar A 
 
Profeten Jesaja 50:4-7 [Jesaja 52:12 - 53:12] 
Antwoordpsalm Psalm 73:13-20 
Brieven Filippenzen 2:5-11 
Psalm Psalm 22:1-22 
Evangelie Lucas 22:1 - 23:56 
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Maandag, dinsdag en woensdag in de Stille Week 
 
 
Op deze dagen kan een avondgebed worden gehouden. 
 
Psalmgebed 

Psalm 27 [36] 
Psalm 71 
Psalm 69 [70] 

 
Lezingen 

Zie het Leesrooster voor Het dagelijks gebed, p. 1226 en 1240 
 

of: 
 

Jesaja 42:1-7 
Jesaja 49:1-6 
Jesaja 50:4-9a 

 
 
 


