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Vijfde zondag van Pasen  wit 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  
 

Introitus  Cantate 
Antifoon Halleluja! Zingt de HEER een nieuw lied, 

want Hij heeft wonderen gedaan. Halleluja!  
 (Psalm 98:1) 
Psalm  Zijn rechterhand en zijn heilige arm  

gaf Hem zege; 

de HEER heeft zijn heil bekend gemaakt, 
zijn gerechtigheid geopenbaard  
voor de ogen der volken; 
Hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid 
en aan zijn trouw jegens het huis Israëls; 
alle einden der aarde hebben aanschouwd 

het heil van onze God. 
De zee bruise en haar volheid,  
de wereld en wie er in wonen; 
dat de stromen in de handen klappen, 
dat de bergen tezamen jubelen  

voor het aangezicht des HEREN, 

want Hij komt om de aarde te richten. 
 (Psalm 98:1c-3,7-9a) 
of: (berijmd) Ps. 98 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, hemelse Vader, 

alle engelen aanbidden U. 
Daarom vragen wij: 
zend ons uw heilige Geest, opdat Hij ons leert 

met hen uw lof te verkondigen 
en ons bijstaat, wanneer wij samen met alle heiligen 
U lofzingen van aangezicht tot aangezicht. 

Door Jezus Christus, onze Heer... 
 
Eerste lezing: Openbaring 14:1-7 [8] 
Graduale Ps. 118:5,6 
Epistel Jakobus 1:17-21 
Halleluja Halleluja. De rechterhand des HEREN ver-

hoogt, de rechterhand des HEREN doet 

krachtige daden. Halleluja! 
Evangelie Johannes 16:5-15 
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Zondagslied Gez. 169: ‘Zingt nu de Heer, stemt allen in’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 

 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gezegende God, 
Gij hebt ons, verloren mensen, 
aangenomen als uw dochters en zonen. 

Blijf in liefde naar ons omzien 

en laat ons die uw zegen beamen, 
ervaren wat de ware vrijheid is 
en de rijkdom die niet vergaat. 

 
jaar A 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons mensen uitleidt  
en redt van de dood, 
laat uw Woord weerklinken 
hier in ons midden, 

en doe ons Hem herkennen 
in wie de ware weg ten leven  
voor ons verschijnt: 
Jezus, de Levende, 
die ons ruimte en levensadem geeft, 
in deze vreugdevolle tijd 

en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora Deuteronomium 6:20-25 

Antwoordpsalm Psalm 66:1-12 
Brieven 1 Petrus 2:1-10 

Evangelie Johannes 14:1-14 
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Slotgebed 
Gij, die ons uw aangezicht toont 
in Jezus, de Levende, 
geef ons allen 

een blijvend vertrouwen in Hem 
die ons één volk maakt 
en voorgaat op de weg ten leven. 
Laat ons waarachtige getuigen worden 
van uw menslievendheid, 
in deze vreugdevolle tijd 

en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Omdat het beter is te schuilen bij U 
dan te vertrouwen op eigen kracht, 
komen wij tot U, God, en bidden: 
open ons voor uw Woord 
en geef dat het ons vervult van heilige Geest 

die ons leven vruchtbaar maakt 

in goedheid zonder grenzen, 
omwille van Jezus, de Levende, 
die in ons midden is, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora Deuteronomium 4:32-40 
Antwoordpsalm Psalm 119:17-24 

Brieven 1 Johannes 3:18-24 
Evangelie Johannes 15:1-8 
 

Slotgebed 
Gij, die groter zijt dan ons hart 
en ons bij name kent, 
wij danken U voor de wijnstok 
die Gij onder ons geplant hebt, 
Jezus, de Levende. 

Geef dat wij allen 

verbonden blijven met Hem 
en vruchten voortbrengen 
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van gerechtigheid en liefde, 

opdat de wereld gelukkig wordt, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, Enige,  
die voorgoed uw woning hebt opgeslagen  

onder ons in Jezus, de Levende, 
wij bidden U: 

geef, dat wij uw Woord horen, 
U geheel en al liefhebben 
en leren hoe wij kunnen leven 
voor uw aangezicht, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 

Amen. 
 

Thora Deuteronomium 6:1-9 
Antwoordpsalm Psalm 145:1-12 
Tweede lezing Openbaring 19:1-9 
Evangelie Johannes 13:31-35 

 
Slotgebed 

Gij, die wilt wonen 
onder de mensen, 
wij danken U voor de liefde 
die wij leren kennen  

in Jezus, de Levende. 
Laat die de bron zijn 
van al wat wij zeggen en doen, 
opdat alle leed verdwijnt 
en oorlog en tweedracht plaats maken 
voor gerechtigheid en vrede 

tussen de mensen op aarde, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 


