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Vierde zondag van Pasen  wit 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  
 

Introitus  Jubilate 
Antifoon Halleluja!  

Juicht voor God, gij ganse aarde.  
Maakt zijn lof heerlijk. Halleluja!  

 (Psalm 66:1,2b) 
Psalm  De ganse aarde aanbidde U, 

en psalmzinge U, zij psalmzinge uw naam. 
Komt en ziet Gods daden; 
Hij is geducht in zijn doen  
jegens de mensenkinderen. 
Prijst, o volken, onze God, 
en laat luide zijn lof weerklinken, 

die onze ziel herleven deed, 
en niet toeliet, dat onze voet wankelde. 

 (Psalm 66:4-5,8-9) 
of: (berijmd) Ps. 66:1,2,3 
 

Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, 
die het licht van uw waarheid laat schijnen 
over hen die dwalen, 
opdat zij opnieuw de weg der gerechtigheid  
mogen vinden, 
wij bidden U: 

geef genade aan allen die Christus zijn toegewijd, 
opdat zij verachten wat tegen de naam van Christus is 
en zoeken wat Hem groot maakt. 

Door Jezus Christus, onze Heer... 
 
Profeten Jesaja 40:26-31 

Graduale Ps. 111:1,5,6 
Epistel 1 Petrus 2:11-20 
Halleluja Halleluja. De HEER heeft aan zijn volk  

verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond 
voor eeuwig verordend; heilig en geducht is 
zijn Naam. Halleluja. 

Evangelie Johannes 16:16-23a 

Zondagslied Gez. 425: ‘Ga uit, o mens, en zoek uw 
vreugd’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Grote en goede God, 
voeg ons bij al diegenen 
die zich verheugen 
en laat ons samen 
in alle bescheidenheid 
en alle vrijmoedigheid 

de weg gaan 

waarop uw herder ons voorgaat. 
 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons toegang geeft tot U 
in Jezus, de Levende, 
de goede Herder, 
leer ons hier 
te luisteren naar zijn stem, 
opdat wij U kennen, 

en doe ons met Hem 
uw rust binnengaan, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 

Profeten Nehemia 9:6-15 
Antwoordpsalm Psalm 23 
Brieven 1 Petrus 2:19-25 
Evangelie Johannes 10:1-10 

 
Slotgebed 

Gij, goede Herder, 
die zoekt wat verloren is geraakt, 
wij danken U voor de overvloed van leven, 
die Gij ons belooft in Jezus, de Levende. 
Verzamel alle mensen rond zijn Woord, 
opdat zij horen naar zijn stem, 

en laat er zo vrede komen op aarde, 
in deze vreugdevolle tijd 

en heel ons leven. 
Amen. 
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jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons zoekt en vindt  

als wij verdwalen, 
spreek tot ons uw Woord van bevrijding 
in Jezus, de Levende, de goede Herder. 
Verzamel ons in dit uur 
tot één gemeenschap 
die leeft op de adem van zijn Geest, 

in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Ezechiël 34:1-10 
Antwoordpsalm Psalm 65 

Brieven 1 Johannes 3:1-8 
Evangelie Johannes 10:11-16 
 
Slotgebed 

Genadige God, 

wij danken U voor Hem 

die zijn leven gegeven heeft 
voor ons aller geluk: 
Jezus, de Levende, de goede Herder. 
Laat zijn Geest ons 
van dag tot dag verzamelen 
tot een gemeenschap, uw kerk, 

die bevrijdend licht doet schijnen 
voor alle mensen op aarde, 
in deze vreugdevolle tijd 

en heel ons leven. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die uw Woord 
van geslacht op geslacht doet klinken 
en uw hand niet loslaat van uw dienaren, 
vervul ons met uw Geest  

die vrijheid en vrede schept, 
en leid ons in het voetspoor 
van Jezus, de Christus,  
de goede Herder, 

in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 

Amen. 
 
Thora ̀  Numeri 27:12-23 
Antwoordpsalm Psalm 100 
Tweede lezing Openbaring 7:9-17 
Evangelie Johannes 10:22-30 

 
Slotgebed 

Gij, die ons roept 
om onbezorgd te leven 
voor uw aangezicht, 
maak uw belofte waar 

dat allen 
die horen naar de stem van uw Zoon 
leven en geluk zullen vinden. 
Maak ons bereid en geschikt 
voor het werk van vrede en verzoening, 
waartoe de goede Herder ons roept, 

in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 


