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Tiende zondag van de herfst  groen 
20 / 26 november 
ELK: XXVII na Trinitatis, laatste zondag van het liturgisch jaar; OKK: 
Voleinding (laatste na Pinksteren); RKK: Christus Koning (34e door het 
jaar) 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Ik weet welke gedachten Ik over u koester, 

luidt het woord van de HEER,  

gedachten van vrede en niet van onheil,  
om u een hoopvolle toekomst te geven.  

 (Jeremia 29:11) 
Psalm  De God der goden, de HEER, spreekt  

en roept de aarde 
vanwaar de zon opgaat  

tot waar zij ondergaat. 
Uit Sion, de volkomen schoonheid, 
verschijnt God in lichtglans. 
Onze God komt en zal niet zwijgen, 

vuur verteert voor zijn aangezicht, 
rondom Hem stormt het geweldig. 

Hij roept tot de hemel daarboven, 
en tot de aarde om zijn volk te richten. 

 (Psalm 50:1-4) 
of: (berijmd) Ps. 50:1,2,11 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer God, Schepper van hemel en aarde, 
onze tijden zijn in uw hand. 
Zend spoedig, zo bidden wij, uw geliefde Zoon, 

opdat Hij ons, zijn Bruid, uw Kerk, 
aan het hart kan drukken, 
en geef dat wij, met onze lampen brandende, 

in uw heerlijkheid mogen binnengaan. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 65:17-23 
Graduale Ps. 44:1,9,11 
Epistel 2 Petrus 3:3-14 
Halleluja Halleluja. In God roemen wij de ganse dag, 

uw Naam zullen wij loven voor altoos. Hal-
leluja. 
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Evangelie Matteüs 25:1-13 
Zondagslied Gez. 262: “‘Op, waakt op!’, zo klinkt het 

luide” 
 

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
Grote en genadige God, 
alles wat bestaat, 
wilt Gij onder één hoofd brengen 
in Jezus, de mens naar uw hart. 
Laat de dag komen  

dat heel de schepping, 
bevrijd en bijeengebracht 
door de kracht van zijn liefde, 
zonder ophouden U de lof toezingt. 

 
jaar A 

 
Gebed van de zondag 

Gij, Eerste en Laatste, 
die rechtvaardig zijt, 
spreek uw bevrijdend Woord 

en maak ons waakzaam en bedacht 

op de komst van uw rijk. 
Doe ons de tekenen van de tijd verstaan 
en schenk ons vertrouwen 
in uw scheppende Geest 
die ons leven richting geeft, 
dit uur en tot het einde van onze dagen. 

Amen. 
 
Profeten Daniël 12:1-4 

Antwoordpsalm Psalm 97 
Brieven 1 Tessalonicenzen 5:1-11 
Evangelie Matteüs 24:14-35 

 
Slotgebed 

Gij, Koning der wereld,  
Schepper van hemel en aarde, 
wij danken U 
voor uw waarachtige Getuige, 

Jezus, uw Zoon. 

Geef, dat wij vasthouden 
aan zijn betrouwbaar Woord 
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waardoor wij ons leven leren zien 
in uw licht, 
en verlos deze wereld 
van verdrukking en verdriet, 

vandaag en alle dagen van ons leven, 
tot in de vreugde van uw eeuwigheid. 
Amen. 

 
jaar B 
 

Gebed van de zondag 
Gij, Verborgene, 
die alles ten goede keert, 
open onze ogen 
voor de tekenen van de tijd 
en schenk ons vertrouwen 

in uw Woord vol belofte: 
Jezus, de Mensenzoon, 
hoop voor allen 
die wachten op bevrijding 
en uitzien naar uw koninkrijk, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Profeten Sefanja 1:14-2:3 
Antwoordpsalm Psalm 93 
Tweede lezing Openbaring 1:1-8 
Evangelie Marcus 13:14-27 

 
Slotgebed 

Herder van mensen, 

hemel en aarde wilt Gij vernieuwen 
in Jezus, onze broeder, alpha en omega. 
Mogen wij zijn woorden bewaren 

in goede en kwade dagen, 
in nood en verdrukking, 
in oorlog en tweespalt. 
Houd de hoop in ons wakker 
dat uw vrede komen zal 
en Gij alles eens voltooien zult, 

deze dag en tot in de vreugde 

van uw eeuwigheid. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, Zon der gerechtigheid, 
die gesproken hebt 
door de mond van profeten en apostelen, 
open onze oren en ogen 

voor uw bevrijdend Woord, 
en maak ons bedachtzaam 
op de tekenen van de tijd. 
Doe uw licht over ons opgaan 

en leg wijsheid in onze mond 
door Jezus, uw Zoon, 

onze Herder en Koning, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Maleachi 4:1-6 
Antwoordpsalm Psalm 46 

Tweede lezing  Openbaring 3:7b-12 
Evangelie  Lucas 21:5-19 

 
Slotgebed 

Gij, die in Jezus, 
onze waarachtige broeder, 

een deur naar U opent, 
die niemand sluiten kan – 
wis alle tranen van onze ogen 
en schenk volharding, 
opdat wij leven als gezegende mensen 
in uw Naam. 

Breng alle volkeren tot verzoening 
en eenheid, in een nieuw verbond 
waarin Gij onze Moeder en Vader zijt, 
begin en einde, Koning der wereld, 
deze dag en tot in de vreugde 
van uw eeuwigheid. 

Amen. 


