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Zesde zondag van Pasen  wit 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  
 

Introitus Rogate 
Antifoon Verkondigt het met jubelklank,  

doet dit horen, verbreidt het  
tot aan het einde van de aarde:  
de HEER heeft zijn volk verlost. Halleluja!  

 (Jesaja 48:20b) 

Psalm  Juicht voor God, gij ganse aarde, 
psalmzingt de heerlijkheid van zijn naam; 
maakt zijn lof heerlijk. 
Komt, hoort, en wil vertellen,  
gij allen die God vreest, 
wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. 

Tot Hem riep ik met mijn mond, 
en ik prees Hem met mijn tong. 
Voorwaar, God heeft gehoord, 
Hij heeft gelet op mijn luid gebed. 
Geprezen zij God,  

die mijn gebed niet afwees, 

noch mij zijn goedertierenheid onthield. 
 (Psalm 66:1-2,16-17,19-20) 
of: (berijmd) Ps. 66:1,6,7 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

O God, van U alleen komt alle goeds. 

Verhoor ons gebed, 
dat wij door uw genade bedenken 
welke de rechte weg is 

en die ook ten einde toe gaan onder uw leiding. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 

Eerste lezing: Openbaring 19:6-16 
Graduale Ps. 107:10 
Epistel Jakobus 1:22-27 
Halleluja Halleluja. Die tot de HEER riepen in hun 

benauwdheid, moeten de HEER loven om 
zijn goedertierenheid en om zijn wonderen 

aan de mensenkinderen. Halleluja. 

Evangelie Johannes 16:23b-30 
Zondagslied Gez. 48: ‘O onze Vader, trouwe Heer’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Het is uw geschenk, God, 
dat wij elke eerste dag 
het geheim van Pasen vieren 
met overtuiging en toewijding. 
Breng ons er toe 
ook in ons doen en laten, 

alle zeven dagen, 

getuigenis af te leggen 
van wat wij samen vieren. 

 
jaar A 
 

Gebed van de zondag 
Gij, die ons niet verlaat 
en heel de aarde 
uw menslievendheid wilt tonen 
in Jezus, uw betrouwbaar Woord, 
wij vragen U: 

open ons hart voor Hem 
door wie wij vaste grond  
onder de voeten krijgen 
en leren leven in liefde, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 

Amen. 
 
Profeten Jesaja 41:17-20 
Antwoordpsalm Psalm 34:12-23 

Brieven 1 Petrus 3:8-18 
Evangelie Johannes 16:16-24 
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Slotgebed 
Gij, die van mensen houdt, 
verhoor onze gebeden 
en zend ons de Helper, 

de heilige Geest, 
die ons leiden zal 
op de weg van uw Zoon, 
en ons bewaren zal in liefde 
die vruchten draagt 
van gerechtigheid en vrede, 

in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 

Gebed van de zondag 
Gij, Verborgene, 
die ons van vreemden tot vrienden maakt 
door het Woord van Jezus, 
die Gij uit de dood 

tot leven hebt gewekt, 

open ons hart voor uw aanwezigheid 
en doe ons hier de liefde kennen 
die mensen en volken 
hoop op toekomst geeft, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 

Amen. 
 
Profeten Jesaja 45:15-19 

Antwoordpsalm Psalm 33:12-22 
Brieven 1 Johannes 4:7-21 
Evangelie Johannes 15:9-17 

 
Slotgebed 

Gij, bron van leven, 
verhoor onze gebeden 
omwille van de liefde 
die Gij ons toedraagt. 

Maak ons in woord en daad 

tot boodschappers van uw menslievendheid 
en laat het waar worden 
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dat overal waar liefde en vriendschap is, 

Gij zelf in ons midden zijt, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die wilt wonen onder mensen, 
doe ons uw Woord bewaren 

en zeg ons dit uur 
hoe wij vrucht kunnen dragen 

en uw vrede binnengaan 
met Hem, die bij U leeft 
en ons vertrouwd maakt met U, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Joël 2:21-27 

Antwoordpsalm Psalm 67 
Tweede lezing Openbaring 21:10-12,22-27 
Evangelie Johannes 14:23-29 
 

Slotgebed 
Gij, die uw licht doet opgaan 
over alle mensen, 
laat de aarde uw woning worden 
waar de Geest van Jezus 
ons spreken en handelen richt 

op gerechtigheid en verzoening. 
Doe ons vasthouden aan alles 
wat Hij ons gezegd heeft, 
opdat wij met alle mensen opstaan 
tot waarachtige vrede, 
in deze vreugdevolle tijd 

en heel ons leven. 
Amen. 

 


