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Zevende zondag van Pasen  wit 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  
 

Introitus  Exaudi 
Antifoon Verhoor, HEER, mijn stem,  

waarmee ik luide roep.  
Ik zoek uw aangezicht, HEER.  
Verberg uw aangezicht niet voor mij.  
Halleluja.  

 (Psalm 27:7a,8c,9a) 
Psalm  De HEER is mijn licht en mijn heil,  

voor wie zou ik vrezen? 
De HEER is mijn levenskracht,  
voor wie zou ik beven? 
Wees mij genadig en antwoord mij. 

Gij zijt mijn hulp; 
verwerp mij niet en verlaat mij niet, 
o God van mijn heil. 

 (Psalm 27:1,7b,9b) 
of: (berijmd) Ps. 27:1,4 

 

Gebed van de zondag (Collecta) 
Heer, God, boven alle machten, 
die onze Heer Jezus Christus,  
de koning der heerlijkheid, 
tot in de hemelen verhoogd hebt als overwinnaar, 
wij bidden U: 

laat ons niet als wezen achter, 
maar zend ons de Geest der waarheid, 
die uw Zoon beloofd heeft. 

Door Jezus Christus, onze Heer... 
 
Eerste lezing: Openbaring 4:2-11 

Graduale Ps. 47:3 
Epistel 1 Petrus 4:7b-11 
Halleluja Halleluja. God regeert over de volken. God 

is gezeten op zijn heilige troon. Halleluja. 
Evangelie Johannes 15:26 - 16:4 
Zondagslied Gez. 232: ‘Gij, Jezus Christus, opgestegen’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Wees ons nabij, God, 
en luister naar onze gebeden. 
Laat ons ervaren 
dat Hij die wij niet meer zien 
en van wie wij geloven 
dat Hij door U is verheerlijkt, 

Jezus, bevrijder van alle mensen, 

bij ons blijft en ons voorgaat 
op onze tocht naar de voleinding, 
zoals Hij zelf beloofd heeft. 

 
jaar A 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons licht wil zijn, 
houd U niet verborgen, 
maar wees hier aanwezig 
als wij tot U bidden, 

en doe ons kracht putten 
uit uw woorden, die vol belofte zijn 
en ons uw heerlijkheid doen zien 
in Jezus, uw Zoon, 
de weg naar vrede, 
in deze vreugdevolle tijd 

en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Ezechiël 39:21-29 

Antwoordpsalm Psalm 126 
Brieven 1 Petrus 4:12-19 

Evangelie Johannes 17:1-13 
 
Slotgebed 

Leidsman ten leven, 
geef blijdschap aan alle mensen 
door uw Geest 

die Gij ons zenden wilt 
om in ons te wonen. 

Laat het niemand ter wereld 
ontbreken aan hoop en licht, 
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opdat wij allen gaande blijven 
op de weg van Jezus, de Levende, 
die ons liefheeft, 
in deze vreugdevolle tijd 

en heel ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Barmhartige God, 
Gij draagt ons op arendsvleugelen 
en alle mensen wilt Gij bewaren 
en tot eenheid brengen 
in de naam van Jezus, de Levende. 
Wij bidden U: 

spreek uw waarachtig  Woord 
en heilig ons, opdat wij leven  
in de vrijheid van uw kinderen 
en heel de wereld 
uw heerlijkheid mag aanschouwen, 

in deze vreugdevolle tijd 

en heel ons leven. 
Amen. 

 
Thora Exodus 19:1-11 
Antwoordpsalm Psalm 68:1-14 [1] 
Brieven 1 Johannes 5:9-15 

Evangelie Johannes 17:14-26 
 
Slotgebed 

Gij, die liefde zijt, 
doe ons delen in uw blijdschap 
en bewaar ons voor de verdeeldheid. 

Laat het kwaad in de wereld plaats maken 
voor de goede kracht van liefde 
en leer ons waarachtig om te gaan 
met elkaar, opdat de wereld gelove 
in de naam van Jezus, de Levende,   
in deze vreugdevolle tijd 

en heel ons leven. 

Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, oorsprong en einde 
van al wat leeft, 
Gij wilt ons de goede en de rechte weg leren  
door uw Woord 

dat Gij gesproken hebt 
door profeten en apostelen. 
Open ons voor uw betrouwbare getuige 
in wie Gij zelf ons nabij komt, 

Jezus, de Levende,  
in deze vreugdevolle tijd 

en heel ons leven. 
Amen. 

 
Profeten 1 Samuël 12:19b-24 
Antwoordpsalm Psalm 31:1-9 [97] 
Tweede lezing Openbaring 22:12-21 

Evangelie Johannes 14:15-21 
 

Slotgebed 
Gij, 
die de Engel van uw verbond 
tot ons gezonden hebt 

in Jezus, onze broeder, 
verhoor onze gebeden 
en maak ons tot mensen zoals Hij, 
die kracht vinden in uw Woord 
en vertrouwen op uw Geest, 
die ons herschept tot uw kinderen, 

bekommerd om elkaars geluk, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen. 


