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Zesde zondag van de herfst  groen 
23 / 29 oktober 

ELK: XXIII na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 25; RKK: 30e door het jaar 
 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 

Antifoon Wanneer ik wandel  
temidden van benauwdheid,  
behoudt Gij mij in het leven:  

uw rechterhand verlost mij. 
 (Psalm 138:7) 
Psalm  Ik zal mij neerbuigen 

naar uw heilige tempel 
en uw naam prijzen 
om uw goedertierenheid en trouw, 
want Gij hebt, omwille van uw grote naam, 
uw toezegging heerlijk gemaakt. 
Ten dage dat ik riep, 

hebt Gij mij geantwoord, 

Gij hebt mij bemoedigd  
met kracht in mijn ziel. 
Want de HEER is verheven, 
en Hij aanschouwt de nederige, 
maar de hovaardige kent Hij van verre. 

 (Psalm 138:2-3,6) 
of: (berijmd) Ps. 138 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Gij, God, vol genade, 
die ons in uw Zoon met U zelf verzoend hebt, 

schenk vergeving en vrede, zo bidden wij, 
aan allen die geloven 
en geef dat wij, van zonden bevrijd, 
U met een getroost hart mogen dienen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 

Profeten Jesaja 66:5-14 
Graduale Ps. 133 
Epistel Filippenzen 3:17 - 4:3 
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Halleluja Halleluja. Al uw werken zullen U loven, 
Heer, uw gunstgenoten zullen U prijzen, zij 
zullen van de heerlijkheid van uw koning-
schap spreken. Halleluja. 

Evangelie Matteüs 22:15-22 
Zondagslied Gez. 475: ‘Geef mij, Heer, mij los te zingen’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 

Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 
Grote en goede God, 
verstevig wat er in ons is 
aan geloof, hoop en liefde, 
zodat wij doen 

wat Gij van ons wilt, 
niet halfhartig of plichtmatig, 
maar met volle overgave. 
Dan zullen wij gaandeweg ervaren 
hoe veelbelovend dat is. 

 

jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons uw Naam 
op de lippen hebt gelegd, 
open ons hart 

voor uw bevrijdend Woord, 
opdat wij leven en U liefhebben 
en onze kinderen uw heerlijkheid zien, 
zoals Gij ons die getoond hebt 

in Jezus, Zoon van David, 
deze dag en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Thora  Deuteronomium 6:1-9 
Antwoordpsalm Psalm 1 
Evangelie Matteüs 22:34-46 
 

Slotgebed 
Gij, die ons behoud wilt zijn, 

schenk toekomst aan de wereld 
door de Geest van Jezus, uw Zoon. 
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Laat genade heersen boven recht 
en liefde het winnen 
van alle zucht naar macht. 
Laat mensen elkaar 

slechts liefde schuldig blijven, 
opdat zij U en elkaar 
van aangezicht tot aangezicht zullen zien, 
vandaag en tot in alle eeuwigheid. 
Amen. 

 

jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die mensen  
aan het licht wilt brengen  
door uw gerechtigheid, 

open onze oren en ogen  
voor uw woorden 
die ons hoop geven 
op een toekomst vol vrede, 
aan de hand van Jezus, 

uw beloftevolle getuige, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 59:9-19 
Antwoordpsalm Psalm 13 
Evangelie Marcus 10:46-52 

 
Slotgebed 

Gij, die ons opricht 

en ons de ogen opent 
door Jezus, uw Zoon, 
laat heel de wereld 

tot de erkenning komen 
van wat tot vrede strekt: 
liefde en rechtvaardigheid 
in mededeelzaamheid, 
deze dag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons niet aan ons lot overlaat 
en niemand naar de ogen ziet, 
maar luistert naar allen 
die hulp van U verwachten, 

open uw Woord voor ons 
en leer ons zien met uw ogen. 
Maak ons tot barmhartige mensen 
door Jezus, uw Zoon, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jeremia 14:7-10,19-22 
Antwoordpsalm Psalm 84 
Evangelie Lucas 18:9-14 
 
Slotgebed 

Gij, die uw hart hebt verpand 
aan kleinen en ontrechten, 

laat de wereld een plaats worden 
waarin wij niet gelukkig zijn, 
zolang er mensen worden veracht. 
Kom ons sterken met uw Geest 

om voort te gaan 
op de weg van Jezus, uw Zoon, 
deze dag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 


