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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. 

Maak ons tot uw mensen op aarde, 
die leven naar zijn Woord 
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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. 


