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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 
naar uw land, uw vrede, 
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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. 
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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. 


