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Tweede zondag van de herfst  groen 
25 september / 1 oktober 

ELK: XIX na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 21; RKK: 26e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Ik ben het heil van mijn volk.  

Als zij tot Mij roepen, zal Ik hen verhoren.  
 (Psalm 35:3b; 34:18a) 
Psalm  Ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen, 

ik wil aloude verborgenheden verkondigen. 
Hetgeen wij gehoord hebben en weten, 
en onze vaderen ons hebben verteld, 

dat willen wij voor hun kinderen niet ver-
helen; 
wij willen vertellen aan het volgende  
geslacht 
de roemrijke daden van de HEER,  
zijn kracht 

en de wonderen die Hij gewrocht heeft. 

 (Psalm 78:2-4) 
of: (berijmd) Ps. 78:1,2,3 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, hemelse Vader, 

Gij geeft ons de moed om het goede te doen. 
Geef uw dienaren, zo bidden wij, 
de vrede, die de wereld niet geven kan. 
Laat onze harten zich aan uw geboden hechten, 
zodat wij onze dagen gerust kunnen leven 
en veilig zijn in uw hoede. 

Door Jezus Christus, onze Heer... 
 
Profeten Jeremia 8:4-6,11; 9:5,9-10,23-24 
Graduale Ps. 107:1,2,3,4 
Epistel Efeziërs 4:22-32 
Halleluja Halleluja. O HEER, uw goedertierenheid is 

tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken 
van uw handen. Halleluja. 

Evangelie Matteüs 9:1-8 
Zondagslied Gez. 408: ‘Nu laat ons God de Here’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Dat Gij groot zijt, God, 
blijkt boven alles 
uit uw eindeloze bereidheid 
ons te verdragen en te vergeven. 
Houd ons bij de hand 
als wij uw weg gaan 

met vallen en opstaan, 

en verwarm zo ons hart 
dat ook wij genadig zijn 
voor mensen zoals wij. 

 
jaar A 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons roept tot gerechtigheid, 
wees hier aanwezig 
met uw levendmakende Geest 
en open ons voor Hem  

die uw Woord ten einde toe 
heeft volbracht, 
Jezus, onze broeder. 
Laat zijn gezindheid 
vlees en bloed worden in ons, 
dit uur en al onze dagen. 

Amen. 
 
Profeten Ezechiël 18:1-4,25-32 
Antwoordpsalm Psalm 25:1-10 

Evangelie Matteüs 21:23-32 
 

Slotgebed 
Scheppende God, 
zend ons uit  
in uw wijngaard over de aarde 
om in woord en daad 
gerechtigheid te doen 

en de wereld vruchtbaar te maken 
in menselijkheid die blijft 
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en verzoening die ons allen 
opbouwt tot gemeenschap, 
deze dag en al onze dagen. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Levende God, 
open ons hart 

voor uw goede woorden 
en maak ons ontvankelijk 
voor het waaien van de Geest. 
Herschep de aarde tot een huis 
waar liefde het laatste woord heeft, 
door Jezus, uw Zoon, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Thora Numeri 11:24-29 
Antwoordpsalm Psalm 19:8-15 

Evangelie Marcus 9:38-50 

 
Slotgebed 

Als uw Geest, God, ons bezielt, 
wat kan ons dan nog schaden? 
Wij danken U 
voor het betrouwbare Woord 

van Jezus, uw Zoon, 
die ons vertrouwen geeft in U, 
die ons langs vele wegen 

tot vrede voert, 
deze dag en al onze dagen. 
Amen. 

 



 

Tijdeigen: Herfsttijd  476 

jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, eeuwige bron 
van alles wat leeft, 
spreek uw Woord 
hier in ons midden, 

en herschep ons allen 
naar het beeld van Jezus, 
de nieuwe Adam, 
tot mensen die recht doen, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Amos 6:1-10 
Antwoordpsalm Psalm 146 
Evangelie Lucas 16:19-31 
 
Slotgebed 

God van Mozes en de Profeten, 
wij hebben uw woorden gehoord 

en Hem erkend 
in wie zij in vervulling gaan: 
Jezus, de ware zoon van Abraham. 
Maak ons tot uw kinderen 

door zijn Woord 
en laat zijn geestkracht 
ons bezielen tot liefde voor allen,  
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 


