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Tweede zondag van Pasen  wit 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  
 

Introitus  Quasi modo geniti 
Antifoon Halleluja!  

Weest begerig als pasgeboren kinderen 
naar de loutere, geestelijke melk.  
Halleluja! 

  (1 Petrus 2:2) 

Psalm  Jubelt voor God, onze sterkte, 
juicht ter ere van Jakobs God. 
Heft een zang aan,  
laat de tamboerijn horen, 
de lieflijke citer met de harp. 

 (Psalm 81:2-3) 

of: (berijmd) Ps. 81:1,2,3,4 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Machtige God,  
die uw Zoon van de doden hebt opgewekt, 

geef ons, dat ook wij, 

door uw genade geboren, 
in een nieuw leven wandelen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Eerste lezing: Openbaring 7:2-12 [17] [Genesis 32:22-32] 
Graduale Ps. 116:1,2,3,4 

Epistel 1 Johannes 5:4-10a 
Halleluja Halleluja. Dit is de dag, die de HEER  

gemaakt heeft; laten wij juichen  

en ons daarover verheugen! Halleluja. 
Evangelie Johannes 20:19-31 
Zondagslied Gez. 204: ‘Jezus Christus, onze Heiland’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

God van eeuwige ontferming, 
door de viering van het paasfeest 
wekt Gij ieder jaar opnieuw 
ons geloof tot nieuw leven. 
Leid ons in uw liefde verder, 
dat wij de geheimen leren verstaan 

van het water dat ons reinigt, 

van het bloed dat ons verlost, 
van de Geest door wie wij zijn herboren. 

 
jaar A 
 

Gebed van de zondag 
Barmhartige, 
laat uw licht opgaan 
overal waar lijden en beproeving 
ons levensgeluk verduisteren. 
Wek nieuwe hoop in ons 

door Jezus, de Levende, 
wiens Woord wij willen horen 
en wiens Geest bezit van ons neemt, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora  Genesis 8:6-16 
Antwoordpsalm Psalm 111 [16] 
Brieven 1 Petrus 1:3-9 

Evangelie Johannes 20:19-23[31] 
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Slotgebed 
Gij, die ons behoud zijt, 
geef leven in overvloed 
aan allen die van harte geloven 

in Jezus, de Levende, uw Zoon. 
Geef vrede aan de wereld 
omwille van Hem 
die zich geheel en al 
weggegeven heeft voor ons 
en ons tot voorspraak is bij U, 

in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 

Gebed van de zondag 
Gij, die ons de aarde hebt geschonken 
om haar in vrede te bewonen, 
sticht gemeenschap onder ons 
door Jezus, die de Levende in ons midden is. 

Laat de wereld zijn Geest ontvangen  

en ervaren hoezeer Gij ons tot leven 
en verzoening roept, 
wanneer wij Hem gedenken, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 26:1-13 
Antwoordpsalm Psalm 111 [133] 

Brieven 1 Johannes 5:1-6 
Evangelie Johannes 20:[19] 24-31 
 

Slotgebed 
Gij, die hoop op leven wekt, 
leer ons geloven in Hem 
die wij nooit hebben gezien 
en onze handen niet hebben aangeraakt, 
Jezus, de Levende, uw Zoon. 

Mogen zijn woorden 

gemeenschap stichten onder ons, 
in deze vreugdevolle tijd 
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en heel ons leven. 

Amen. 
 
jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij, Eerste en Laatste, 

die ons zegent en behoedt 
overal waar wij gaan, 
open ons onderweg uw Woord, 
zoals gesproken door Mozes en de profeten, 

tot brood geworden in Jezus, de Levende, 
opdat ook wij U herkennen 

en het leven binnengaan, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora Genesis 28:10-22 

Antwoordpsalm Psalm 111 [150] 
Tweede lezing Openbaring 1:12b-20 

Evangelie Lucas 24:13-35 
 
Slotgebed 

Gij, die ons de weg ten leven wijst, 

maak ons tot getuigen 
van de opstanding van uw Zoon. 
Doe ons de Schriften verstaan 
als een belofte van leven, 
een poort des hemels. 
Maak ons blij,  

omdat Gij het werk van uw handen niet verlaat, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
 


