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Achtste zondag van de herfst  groen 
6 / 12 november 

ELK: XXV na Trinitatis, op twee na laatste zondag van het liturgisch jaar; OKK: 

na Pinksteren 27; RKK: 32e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Zie, om troost was ik zeer verlegen. Gij ech-

ter hebt U over mijn ziel hartelijk ontfermd, 

opdat zij niet verderven zou. 

 (Jesaja 38:17) 
Psalm  Gij zijt uw land goedgunstig geweest,  

o HEER, 
in het lot van Jakob  
hebt Gij een keer gebracht. 

Herstel ons, o God van ons heil, 
doe te niet uw afkeer van ons! 
Waarlijk, zijn heil is nabij hen  
die Hem vrezen, 
zodat heerlijkheid in ons land woont. 

Trouw spruit voort uit de aarde, 

en gerechtigheid ziet neer van de hemel. 
 (Psalm 85:2,5,10,12) 
of: (berijmd) Ps. 85 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Gij, God, Eeuwige, boven alle machten, 

die ons een nieuwe hemel  
en een nieuwe aarde beloofd hebt, 
waarin gerechtigheid woont, 
wij bidden U: 

leid ons in uw Geest, 
opdat wij de toekomst van uw Zoon verwachten 

en in heilige wandel Hem tegemoet gaan. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 48:1-11 
Graduale Ps. 103:1,2,3 
Epistel 1 Tessalonicenzen 4:13-18 

Halleluja Halleluja. Gelijk een vader zich ontfermt 
over zijn kinderen, ontfermt de Heer zich 

over wie Hem vrezen. Halleluja. 
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Evangelie Matteüs 24:15-28 
Zondagslied Gez. 279: ‘Het duurt niet lang meer tot de 

tijd’ 
 

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

Sterke en liefdevolle God, 

alles wat ons in de weg staat 

om een mens van U te zijn, 
weer dat van ons af. 
Laat niets of niemand ons verhinderen 
om in alle vrijheid 
U van dienst te zijn. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, Heilige van Israël, 
die ons op wegen leidt 

waar wij vrede vinden, 
schenk ons door uw Woord 
de wijsheid die leven mogelijk maakt, 
en vervul ons verlangen 
naar uw koninkrijk 
door Jezus, uw Zoon, 

die ons wil doen delen in uw bezit, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 

Profeten Jesaja 48:17-21 
Antwoordpsalm Psalm 70 

Evangelie Matteüs 25:14-30 
 
Slotgebed 

Schepper, God, 
maak al wat wij zijn 
tot een werktuig 

van vrede en waarheid. 
Maak onze handen, 

ons hoofd en ons hart 
bereid om anderen 



 

Tijdeigen: Herfsttijd  499 

in vrijheid te doen leven, 
zodat wij allen zullen ingaan 
tot het feest van Jezus, uw Zoon, 
die ons de liefde leert, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, Enige 
die uw Naam wilt heiligen 
onder ons mensen 
door vrede en welzijn te schenken, 
open ons hart 
voor het Woord van de mens 

door wie Gij tot ons komt 
en die ons U en onze naaste 
heeft leren liefhebben: 
Jezus Messias, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 

 
Thora Leviticus 19:1-2, 9-18 
Antwoordpsalm Psalm 146 
Evangelie Marcus 12:28-34 
 
Slotgebed 

Gij, die alle mensen 
wilt bijeenbrengen in uw koninkrijk, 
wij danken U voor uw genade 

die verschenen is onder ons: 
Jezus, uw Zoon. 
Geef ons de kracht en de blijdschap  

U en elkaar lief te hebben 
met heel ons hart, 
opdat het aangezicht van de aarde 
wordt vernieuwd, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Barmhartige God, 
die weet wat tot onze vrede dient, 
wij bidden U: 
doe ons horen naar uw Woord 

en open ons hart en onze handen 
voor onze naasten, 
dat wij hen tegemoet treden 
met gerechtigheid en recht, 

zoals Gij die laat zien 
in Jezus, uw Zoon, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 1:18-26 
Antwoordpsalm Psalm 17 
Evangelie Lucas 19:41-48 

 
Slotgebed 

Gij, die bewogen bent om mensen 
en deelt in hun vreugde en verdriet, 
wij danken U 
dat Gij bij ons wilt wonen. 

Laat ons huis 
een open woning zijn voor elkaar, 
waar wij U mogen loven 
en de wereld van dienst kunnen zijn 
in vrede en gerechtigheid 
door Jezus, uw Zoon, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 


