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Derde zondag van de herfst  groen 
2 / 8 oktober 

ELK: XX na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 22; RKK: 27e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Heer, verheerlijk uw Naam 

en doe ons naar uw grote barmhartigheid.  
 (Gebed van Azarja, Daniël 3:42-43) 
Psalm  Mijn ziel smacht naar uw heil, 

op uw woord hoop ik; 
mijn ogen smachten naar uw belofte: 
wanneer zult Gij mij vertroosten? 

Maak mij levend naar uw goedertierenheid, 
opdat ik de getuigenis van uw mond 
onderhoude. 
Voor eeuwig, o HEER, 
houdt uw woord stand in de hemelen. 

 (Psalm 119:81-82,88-89) 

of: (berijmd) Ps. 119:31,32,33,34 

 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, hemelse Vader, 
uit de grond van ons hart bidden wij U: 
houd verre van ons de listen van de Boze 

die in ons en om ons heen woedt. 
Maak ons standvastig,  
zodat wij met heel ons hart blijven bij U, 
die alleen God zijt. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 

Profeten Jeremia 31:31-34 
Graduale Ps. 138 
Epistel Efeziërs 5:15-21 
Halleluja Halleluja. Ik zal mij neerbuigen naar uw 

heilige tempel en uw Naam prijzen om uw 
goedertierenheid en trouw. Halleluja. 

Evangelie Matteüs 22:1-14 
Zondagslied Gez. 288: ‘Eens komt de grote zomer’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Uw goedheid kent geen grenzen, God, 
Gij schenkt ons oneindig meer 
dan wij verdienen of verlangen. 
Laat uw overvloed van liefde ons vervullen, 
ons bevrijden van wat ons benauwt 
en ons zo bezielen en bemoedigen 

dat wij uw vertrouwen niet beschAmen. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die met liefde  

over ons mensen spreekt, 
schenk licht in ons bestaan, 
open ons uw Woord 
en doe ons de liefde ervaren 
waardoor Gij de wereld 
herschept en bewaren zult, 

door Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 5:1-7 

Antwoordpsalm Psalm 80:9-20 
Evangelie Matteüs 21:33-43 
 
Slotgebed 

Gij, die ons leven bewaren zult, 
trek uw handen nooit af 

van uw wijngaard, onze wereld. 
Laat er gerechtigheid opbloeien 
opdat mensen als gelijken 
met elkaar kunnen leven op aarde, 
onder de beschutting van uw hemel, 
deze dag en al onze dagen, 

tot in de vreugde van uw eeuwigheid. 
Amen. 
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jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die mensen roept 

om in liefde en trouw 
de aarde te maken 
tot een huis van vrede, 
schenk ons 
de warmte van uw Woord, 
opdat wij in uw verbond 

herademen tot nieuwe mensen 
naar het beeld van Jezus, uw Zoon, 
die ons bestaan verlicht, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 

Profeten Maleachi 2:10-16 
Antwoordpsalm Psalm 8 [128] 
Evangelie Marcus 10:1-16 
 
Slotgebed 

Gij, die ons leven vernieuwt 

door de kracht van uw Geest, 
schenk vrede en verbondenheid 
aan mensen en volkeren, 
opdat de wereld goed wordt, 
zoals Gij haar gewild hebt 
vanaf den beginne, 

nu en altijd, 
tot in uw eeuwigheid. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die mensen in nood 
uw Woord van belofte schenkt, 
open ons hart voor uw bevrijding 
en leer ons vertrouwen in Hem 

die van U spreekt: 
Jezus Messias, uw profeet, 
zodat wij hoopvol 
door het leven gaan, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Habakuk 3:1-3,16-19 
Antwoordpsalm Psalm 37:1-11 
Evangelie Lucas 17:1-10 
 
Slotgebed 

Gij,  
die ons tijd van leven geeft, 

schenk ons vertrouwen in uw woorden 
en doe ons wegen vinden 
die naar vrede voeren. 
Zend ons uit van hier 

om elkaar in alle eenvoud te dienen 
en op te bouwen tot een gemeenschap. 
Dan wordt het leven goed 
voor uw aangezicht, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 


