Vierde zondag van de herfst
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EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK

Introitus
Antifoon

Psalm

of: (berijmd)

Here God, Gij zijt de Almachtige Koning;
het ligt alles in uw macht
en niemand kan uw wil weerstaan.
(Toevoegsel Ester 2:1)
Dat uw goedertierenheid over mij kome,
o HEER,
uw heil naar uw belofte;
opdat ik mijn smader
iets heb te antwoorden,
want ik vertrouw op uw woord.
Ook zal ik voor koningen
over uw getuigenissen spreken
zonder mij te schAmen.
Ik toch verlustig mij in uw geboden,
die ik liefheb.
(Psalm 119:41-42,46-47)
Ps. 119:16,17,18

Gebed van de zondag (Collecta)
O Heer, onze God,
behoed uw kinderen voortdurend in uw liefde,
wil hen bewaren voor wat uw wil weerspreekt,
zo bidden wij,
opdat wij U gehoor geven en vrucht dragen,
toegewijd aan uw Naam.
Door Jezus Christus, onze Heer...
Profeten
Graduale
Epistel
Halleluja
Evangelie
Zondagslied

Tijdeigen: Herfsttijd

Ezechiël 18:1-19 [24]
Ps. 145:1,5,6
Efeziërs 6:10-17
Halleluja. Loof de HEER, mijn ziel, ik zal de
HEER loven mijn leven lang, mijn God
psalmzingen, zolang ik nog ben. Halleluja.
Johannes 4:47-54
Gez. 458: ‘Tot U is het, Heer, dat ik vlucht’
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Gebed van de zondag (jaar A-B-C)
O God, laat uw genade ons omgeven,
ons een richting wijzen
en ons steunen in de rug,
zodat wij ons geborgen weten bij U
en er voortdurend op bedacht zijn
uw bedoeling te behartigen.
jaar A
Gebed van de zondag
Gij,
die door de adem van uw Geest
alle mensen tot een gemeenschap
wilt verzamelen rondom Jezus, uw Zoon,
laat zijn Woord ons
daarheen de weg wijzen
en ons leven verzadigen,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
Profeten
Jesaja 25:1-9
Antwoordpsalm Psalm 23
Evangelie
Matteüs 22:1-14
Slotgebed
Herder van mensen,
laat uw rijk op aarde komen
in recht en verzoening,
laat uw Naam alle mensen
verzamelen in het huis
waarvan Jezus de hoeksteen is,
hecht en betrouwbaar,
vandaag en tot het einde van onze dagen.
Amen.

Tijdeigen: Herfsttijd
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jaar B
Gebed van de zondag
Gij, die de bron zijt
van alle hoop en levenskracht
en uw hart en hand voor ons
geopend houdt,
schenk alle mensen op aarde
vertrouwen in de woorden
die Gij spreekt,
en doe ons gelijken op Hem,
die het beeld is
van uw mensenliefde:
Jezus, onze tochtgenoot,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
Thora Deuteronomium 15:1-11
Antwoordpsalm Psalm 119:121-128
Evangelie
Marcus 10:17-31
Slotgebed
Goede God,
wij danken U
voor de rijkdom en de wijsheid
die Gij ons geschonken hebt
in Jezus, onze broeder.
Prent ons zijn woorden in het hart,
opdat wij ze volbrengen
en mensen worden
die elkaar verrijken en verwarmen
met liefde, gerechtigheid en hoop,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Tijdeigen: Herfsttijd
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jaar C
Gebed van de zondag
Eeuwige,
betoon ons uw ontferming
hier in uw huis.
Spreek het Woord tot ons,
dat ons van vreemden
tot vrienden maakt,
van zieken tot gezonden,
omwille van Hem
die onze genezing is:
Jezus Messias, onze Heer,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
Profeten
2 Koningen 17:[5-7] 24,29-34
Antwoordpsalm Psalm 113 [111]
Evangelie
Lucas 17:11-19
Slotgebed
Gij, die ons uw zorg betoont
in Jezus, onze broeder,
laat zijn genezende kracht
ons en alle mensen op aarde
vernieuwen en herscheppen,
opdat wij in dankbaarheid
de wereld opbouwen tot vrede,
deze dag en alle onze dagen.
Amen.

Tijdeigen: Herfsttijd

484

