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Derde zondag van Pasen  wit 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  
 

Introitus  Misericordia Domini 
Antifoon Halleluja! De aarde is vol  

van de goedertierenheid des HEREN. 
Door het woord des HEREN zijn de hemelen 
gemaakt. Halleluja!  

 (Psalm 33:5b,6a) 

Psalm  Jubelt, gij rechtvaardigen, in de HEER, 
een lofzang betaamt de oprechten. 
Looft de HEER met de citer, 
psalmzingt Hem met de tiensnarige harp. 
Zingt Hem een nieuw lied, 
speelt schoon op de snaren onder geschal. 

Want des HEREN woord is waarachtig, 
al zijn werk geschiedt in trouw; 
Hij heeft gerechtigheid en recht lief. 

 (Psalm 33:1-5a) 
of: (berijmd) Ps. 33:1,2,8 

 

Gebed van de zondag (Collecta) 
Gij, God, boven alle machten uit, 
die de goede Herder der schapen  
uit de doden hebt uitgeleid 
en ons door zijn Woord roept tot zijn kudde, 
wij bidden U: 

schenk ons de heilige Geest, 
opdat wij de stem van onze Herder en hoeder kennen 
en Hem volgen.  

Door Jezus Christus, onze Heer... 
 
Eerste lezing: Openbaring 21:9-23 [Ezechiël 34:11-16] 

Graduale Ps. 33:5,6,7 
Epistel 1 Petrus 2:21b-25 
Halleluja Halleluja. Looft de HEER,  

roept zijn naam aan,  
maakt onder de volken zijn daden bekend. 
Halleluja. 

Evangelie Johannes 10:11-16 

Zondagslied Gez. 205: ‘Nu triomfeert de Zoon van God’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Laat uw volk, o God, 
door U vernieuwd en verjongd, 
U altijd verhogen, 
en geef dat wij, 
door U verheven 
tot kinderen van U, 

met hoop en met blijdschap 

uw toekomst tegemoet gaan. 
 
 
jaar A 
 

Gebed van de zondag 
Eeuwige, Gij die onze Verlosser zijt, 
vervul ons met vreugde omwille van Hem 
die Gij uit de doden hebt opgewekt: 
Jezus, de Levende, de Zoon van David. 
Vernieuw ons vertrouwen in Hem 

die woorden van eeuwig leven 
gesproken heeft  
en doe ook ons herleven, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 43:1-12 
Antwoordpsalm Psalm 116:10-19 
Brieven 1 Petrus 1:17-23 

Evangelie Johannes 21:1-14 
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Slotgebed 
Gij, die ons leven 
nieuwe zin en vruchtbaarheid geeft 
in Jezus, de Levende, 

schenk ons de moed 
van Hem te getuigen, die met ons meegaat, 
opdat wij ons leven zullen vinden 
en mensen mogen verzamelen 
tot één gemeenschap, 
waar de hoop op vrede niet verflauwt, 

in deze vreugdevolle tijd  
en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 

Gebed van de zondag 
God van Abraham, Izaak en Jakob, 
Gij hebt uw beloften, 
door profeten verkondigd, 
in vervulling doen gaan 

in Jezus, de Levende. 

Wij bidden U: 
doe ons opgaan naar U 
en spreek uw Woord van vrede tot ons, 
opdat wij U leren kennen en liefhebben, 
want Gij zijt betrouwbaar 
in alles wat Gij doet, 

in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Micha 4:1-5 
Antwoordpsalm Psalm 98 [4] 

Brieven 1 Johannes 1:1-7 
Evangelie Johannes 21:15-24 
 
Slotgebed 

Gij, Herder en hoeder van ons leven, 
maak ons tot waarachtige getuigen 

van uw Zoon Jezus, de Levende. 

Neem ons verleden op in uw barmhartigheid 
en leid ons op de weg naar uw toekomst. 
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Vernieuw ons door uw Woord,  

zodat wij U van harte kunnen liefhebben 
en trouw elkaar mogen dienen 
in navolging van Hem,  
die Gij uit de doden hebt doen opstaan, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 

Amen. 
 
jaar C 
 

Gebed van de zondag 
Gij, die alle dingen ten goede keert 

en rouw in vreugde verandert, 
schenk ons de Geest van Hem 
die Gij uit de doden hebt opgewekt: 
Jezus, de Levende, uw Zoon. 
Open ons verstand,  
opdat wij de Schriften verstaan 

en uw getuigen mogen zijn, 
in deze vreugdevolle tijd 

en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jeremia 32:36-41 

Antwoordpsalm Psalm 33:1-11 [30] 
Tweede lezing Openbaring 5:6-14 
Evangelie Lucas 24:35-48 
 
Slotgebed 

Betrouwbare God, 

doe voor ons in vervulling gaan 
al wat er geschreven is 
in de wet van Mozes en bij de Profeten, 
zoals Gij gedaan hebt 
aan Jezus, de Levende. 
Maak ons getuigen van U 

die mensen ten einde toe 
leven wilt schenken in overvloed, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 

Amen. 
 


