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Vijfde zondag van de herfst  groen 
16 / 22 oktober 

ELK: XXII na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 24; RKK: 29e door het jaar 
 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  
 
Introitus 

Antifoon Als Gij, HEER, de ongerechtigheden in ge-
dachtenis houdt, Heer, wie zal bestaan? 
Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd 

wordt.  
 (Psalm 130:3-4) 
Psalm  Ik verwacht de HEER, 

mijn ziel verwacht 
en ik hoop op zijn woord; 
mijn ziel wacht op de Heer, 
meer dan wachters op de morgen. 
Israël hope op de HEER, 
want bij de HEER is goedertierenheid, 

bij Hem is veel verlossing; 

Hij zelf zal Israël verlossen 
van al zijn ongerechtigheden. 

 (Psalm 130:5-8) 
of: (berijmd) Ps. 130 
 

Gebed van de zondag (Collecta) 
Gij, Eeuwige, God boven alle machten, 
die ons dagelijks vergeving schenkt, 
wij bidden U: 
geef ons uw heilige Geest, 
die uw barmhartigheid in onze harten grift, 

zodat ook wij onze broeders en zusters  
van harte vergeven. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Ezechiël 33:7-16 [20] 
Graduale Ps. 90:1,2,8 

Epistel Filippenzen 1:[3] 6-11 
Halleluja Halleluja. Hij geneest de verbrokenen van 

hart en verbindt hun wonden. Halleluja. 
Evangelie Matteüs 18:[21] 23-35 

Zondagslied Gez. 426: ‘Zou ik niet van harte zingen’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gij, die boven alle machten staat 
en in alle tijden onze God zijt, 
één ding vragen wij van U: 
dat Gij ons in staat stelt 
steeds opnieuw uw wil te doen 
en van ganser harte U te dienen. 

 

jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Boetseerder van mensen, 
laat uw Woord klinken 

in ons midden 
en roep ons bij name. 
Herschep ons allen 
tot het beeld van Hem 
op wie uw welbehagen rust: 
Jezus, uw Gezalfde, 

die ons uw weg in waarheid 
heeft geleerd, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 45:1-7 

Antwoordpsalm Psalm 96 
Evangelie Matteüs 22:15-22 
 
Slotgebed 

Schepper van al wat bestaat, 
leer ons de wegen 

van uw Zoon bewandelen 
en geef dat overal op aarde 
gerechtigheid het wint 
van kwaad en geweld. 
Doe ons allen lijken op Hem 
die naar waarheid uw beeld is, 

Jezus, onze voorganger, 
die ons het leven wijst, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 
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jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Getrouwe God, 

Gij die rechtvaardig zijt 
en zwakke mensen te hulp komt, 
open ons voor uw Woord  
en richt onze ogen op Hem 
die uw dienaar werd 
en in alles 

uw wil heeft volbracht. 
Laat zijn Geest op ons neerdalen, 
opdat wij Hem kunnen volgen, 
Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 29:18-24 
Antwoordpsalm Psalm 124 
Evangelie Marcus 10:32-45 
 

Slotgebed 

Gij, 
die ons de goede plaats wijst, 
roep ons aan de zijde 
van armen en verdrukten 
om hen op te richten 
en liefde te geven 

zoals Jezus, uw Zoon, 
en maak ons zo 
mensen naar uw hart, 

broeders en zusters van elkaar, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons niet loslaat, 
maar ons wilt zegenen met uw kracht, 
kom met uw Geest in ons midden. 
Wees hier aanwezig, 

nu wij samen zijn in uw Naam, 
en laat het Woord van Jezus, uw Zoon, 
ons hoopvolle mensen maken, 
zodat wij niet verslappen 

in ons vertrouwen op U, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Thora Genesis 32:22-31 
Antwoordpsalm Psalm 121 
Evangelie Lucas 18:1-8 
 

Slotgebed 
Schepper van hemel en aarde, 

wij danken U 
omdat Gij ons beschermt en behoedt. 
Verhoor ons bidden 
en geef wat goed voor ons is: 

liefde voor mensen, 
opdat wij hen recht verschaffen, 
en vertrouwen in Hem 
die ons uw Naam bekend maakt, 
Jezus, onze broeder,  
vandaag en tot het einde van onze dagen. 

Amen. 


