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Zevende zondag van de herfst  groen 
30 oktober / 5 november 

ELK: XXIV na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 26; RKK: 31e door het jaar 
 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon De vrijgekochten van de HEER zullen we-

derkeren en met gejubel in Sion komen; 
eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. 

 (Jesaja 35:10a) 
Psalm  Wanneer de HEER Sions gevangenen verlos-

sen zal, 
zal het ons zijn, alsof wij dromen. 

Dan zal onze mond vol lachen 
en onze tong vol gejuich zijn; 
dan zal men zeggen onder de heidenen: 
de HEER heeft grote dingen aan hen gedaan. 
De HEER heeft grote dingen aan ons gedaan, 
daarom zijn wij vrolijk. 

 (Psalm 126:1-3) 
of: (berijmd) Ps. 126:1,2 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, onze God, 
in Christus zijt Gij de opstanding en het leven 

en door zijn overwinning hebt Gij ons  
gerechtigheid, vreugde en zaligheid verworven. 
Wij bidden U: 
wil ons uit uw goedheid een opgewekt leven schenken 
en ons geleiden tot in de toekomende eeuw. 

Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 48:12-22 
Graduale Ps. 126:3 
Epistel Kolossenzen 1:9-14 
Halleluja Halleluja. De HEER heeft grote dingen aan 

ons gedaan; daarom zijn wij vrolijk. Hal-

leluja. 
Evangelie Matteüs 9:18-26 
Zondagslied Gez. 38: ‘De Heer spreekt: hoor mijn harts-

geheim’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

God van liefde en genade, 
als wij in staat zijn 
U en elkaar te zegenen, 
dan ervaren wij dat 
als een zegening van U. 
Houd ons de hand boven het hoofd 

heel de weg die wij gaan 

uw toekomst tegemoet, 
zodat ons leven waarde krijgt 
voor U en voor de mensen om ons heen. 

 
jaar A 

 
Gebed van de zondag 

Gij, Eerste en Laatste, 
die in uw wijsheid 
ons de weg wilt wijzen 
naar uw vrede, 

doe ons uw Woord eerbiedigen 
en vernieuw uw verbond met ons, 
zodat wij mensen worden 
die bereid zijn uw Bruidegom 
tegemoet te gaan, Jezus, uw Zoon, 
en in te gaan in uw koninkrijk, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Geschriften Spreuken 9:1-18 

Antwoordpsalm Psalm 43 
Evangelie Matteüs 25:1-13 

 
Slotgebed 

Gij, bron van vreugde, 
wij danken U  
dat Gij alle mensen nodigt 
tot het bruiloftsfeest 

van uw koninkrijk. 
Schenk ons voortdurend 

de kracht van uw Geest 
die ons ontvankelijk maakt 
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voor de tekenen van uw komst, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 

jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die alleen God zijt en onze Verlosser, 
leer ons te horen naar uw woorden, 
leer ons te kiezen voor het leven 

dat sterker is dan de dood 
en dat ons verschijnt in Hem 
die uw waarachtige getuige is: 
Jezus, onze leidsman, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Geschriften Job 19:23-27a 
Antwoordpsalm Psalm 119:1-8 
Evangelie Marcus 12:18-27 
 

Slotgebed 

Gij,  
die onze namen hebt geschreven 
in de palm van uw hand, 
breng ons bijeen in uw koninkrijk 
waar mensen elkaar liefhebben 
en zich geborgen weten in U, 

die al van ons houdt 
voor wij uw Naam uitspreken. 
Laat die ons tot behoud zijn, 

dankzij Jezus, uw Zoon, 
deze dag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die vol blijdschap mensen roept 
tot een nieuw bestaan, 
spreek uw Woord tot ons 
en maak ons deelgenoten  

van Jezus, uw Zoon, 
opdat wij het leven vinden 
dat gekleurd is door hoop, 
liefde en gemeenzaamheid, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Thora Genesis 12:1-8 
Antwoordpsalm Psalm 32 
Evangelie Lucas 19:1-10 
 
Slotgebed 

Gij, aan wie hemel en aarde behoren, 
kom in ons huis en blijf ons nabij, 

vergezel ons op onze wegen 
in het betrouwbare Woord 
van Jezus, uw beminde Zoon. 
Richt ons op tot mensen 

die elkaar aanzien geven 
en de goede plaats bereiden, 
deze dag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 


