Negende zondag van de herfst

groen
13 / 19 november
ELK: XXVI na Trinitatis, voorlaatste zondag van het liturgisch jaar; OKK: na
Pinksteren 28; RKK: 33e door het jaar

EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK

Introitus
Antifoon

Psalm

of: (berijmd)

Maar de HEER zetelt voor eeuwig,
ja Hij oordeelt de wereld in gerechtigheid.
Daarom is de HEER een burcht
voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.
(Psalm 9:8a,9a,10)
Ik zal U loven, HEER, met heel mijn hart,
ik wil al uw wonderen verhalen;
in U wil ik mij verheugen en juichen,
uw naam psalmzingen, o Allerhoogste,
Want mijn pleitzaak en mijn geding
hebt Gij berecht,
als rechtvaardig rechter
de rechterstoel bestegen.
Daarom vertrouwen op U
wie uw naam kennen,
want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o
HEER.
(Psalm 9:2-3,5,11)
Ps. 9:1,4,5

Gebed van de zondag (Collecta)
Gij, Eeuwige, barmhartige Vader,
wek door uw Geest onze harten en gedachten op
en richt ons op uw Zoon,
de Rechter van levenden en doden.
Geef ons, zo bidden wij,
dat wij voortdurend de dag van zijn komst verwachten
en onze levensdagen toewijden aan uw dienst.
Door Jezus Christus, onze Heer...
Thora:
Graduale
Epistel
Halleluja

Tijdeigen: Herfsttijd

Genesis 18:22-33
Ps. 50:3,7,11
2 Tessalonicenzen 1:3-10a
Halleluja. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid, want God is Rechter. Halleluja.
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Evangelie
Zondagslied

Matteüs 25:31-46
Gez. 280: ‘Rechter in het licht verheven’

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Gebed van de zondag (jaar A-B-C)
God van ons hart,
laat het onze vreugde worden
aan U toegewijd te zijn.
Doe ons ondervinden
dat ons geluk pas echt is
en volledig,
als wij leven dicht bij U,
bron van al wat goed is
en verkwikkend.
jaar A
Gebed van de zondag
Enige en Algoede,
door uw Woord
hebt Gij alles geschapen
en Gij zult het in stand houden
door uw menslievendheid.
Spreek opnieuw tot ons
en wijs ons de goede plaats
om mensen te worden
naar het beeld van uw Zoon,
Jezus Christus,
die onze Herder ten leven is,
vandaag en tot het einde van onze dagen.
Amen.
Profeten
Ezechiël 34:11-17
Antwoordpsalm Psalm 90
Evangelie
Matteüs 25:31-46
Slotgebed
Heilige God, geprezen zij uw Naam,
want Gij woont onder ons in Jezus,
de dienaar van de mensen.
Geef dat wij Hem herkennen
Tijdeigen: Herfsttijd
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in de minsten der mensen
en schenk ons zijn Geest
om vrede te bewerken op aarde,
opdat wij recht doen aan allen
over wie uw licht opgaat,
en uw koninkrijk mogen binnengaan,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.
jaar B
Gebed van de zondag
Schepper van hemel en aarde,
open onze ogen
voor de waarachtige eenvoud
waarmee Gij ons doet delen
in uw ontferming,
en schenk ons vertrouwen
in uw Woord van belofte:
Jezus, de Zoon des mensen,
hoop voor allen
die van uw genade leven,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
Thora Exodus 30:11-16
Antwoordpsalm Psalm 16
Evangelie
Marcus 12:38-13:2
Slotgebed
Gij, die U ontfermt
over rijken en armen
en dagelijks uw licht doet opgaan
over goeden en slechten,
geef ons de gezindheid
van uw Zoon, Jezus Christus,
die ons heeft leren zien
hoe wij mogen delen in uw overvloed
en elkaar in alle eenvoud kunnen dienen,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Tijdeigen: Herfsttijd
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jaar C
Gebed van de zondag
Eeuwige,
voor wie allen leven
die geborgen zijn in uw Naam,
maak ons ontvankelijk
voor uw Woord.
Kom met uw Geest
ons hart verlichten
en maak ons waakzaam en bedacht
op de komst van uw rijk,
waarvan uw Getuige onder ons leeft:
Jezus, uw Zoon,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
Thora Exodus 3:1-15
Antwoordpsalm Psalm 98
Evangelie
Lucas 20:27-38
Slotgebed
Gij, die uw Naam onder ons
bekend gemaakt hebt
door Mozes en Jezus, uw Zoon,
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,
en doe ons zo leven
dat deze wereld vervuld wordt
van uw heerlijkheid,
vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

Tijdeigen: Herfsttijd
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