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Vijftigste Paasdag (Pinksteren)  rood 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 

Introitus  Spiritus Domini 
Antifoon De Geest van de HEER 

heeft het aardrijk vervuld;  
en Hij, die alles in stand houdt,  
Hij heeft de kennis van alle taal. Halleluja. 

 (Wijsheid van Salomo 1:7) 

Psalm  God staat op,  
zijn vijanden worden verstrooid, 
zijn haters vluchten voor zijn aangezicht. 
Geprezen zij de Heer. 
Dag aan dag draagt Hij ons;  
die God is ons heil. 

 (Psalm 68:2,20) 
of: (berijmd) Ps. 68:1,7 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, Vader, die op de dag van heden 

de harten van uw gelovigen 

door de verlichting van de heilige Geest  
hebt onderwezen, 
geef ons, dat wij door zijn wijsheid  
verstaan wat recht is  
en ons door zijn troost en kracht 
te allen tijde mogen verheugen. 

Door Jezus Christus, onze Heer... 
 
Eerste lezing Openbaring 22:6-17 [Joël 2:21-32] 

Graduale Ps. 68:9,12 [104:1,8] 
Epistel Handelingen 2:1-11 
Halleluja Halleluja. Zendt Gij uw Geest uit, zo wor-

den zij geschapen en Gij vernieuwt het 
gelaat van de aardbodem. Halleluja. 

Evangelie Johannes 14:23-31a 
Zondagslied Gez. 239: ‘Kom, Schepper God, o Heilge 

Geest’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 

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

O God, op deze dag 
hebt Gij in het hart van mensen 
het licht van uw Geest ontstoken, 

zodat zij vrijmoedig en vurig 
uw grote daden verkondigden. 
Vervul ook ons hart 
met de warmte van die Geest, 
zodat wij voortdurend gericht zijn 

op wat heilzaam is en heel maakt 

en in alle omstandigheden 
vertrouwen op uw geestkracht 
die bezielt en bemoedigt. 

 
jaar A 
 

Gebed van de zondag 
Eeuwige God, 
open ons hart 
voor uw heilige Geest, 

verlicht ons en maak ons één. 
Kom de aarde herscheppen 

en de mensen vernieuwen 
door de kracht van uw liefde, 
de taal waarin alle volken U mogen verstaan 
door uw Zoon, Jezus Christus, 
op deze dag der dagen 
en heel ons leven. 

Amen. 
 

Profeten Ezechiël 11:17-20 
Antwoordpsalm Psalm 104:25-35 
Tweede lezing Handelingen 2:1-24 
Evangelie Johannes 14:23-29 

 
Slotgebed 

God,  
Gij maakt op deze dag 
een nieuw begin met onze wereld, 
Gij zendt uw Geest uit 

opdat al wat bestaat 
nieuw leven zou ademen. 
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Wij danken U 

dat Gij van mensen houdt, 
dat Gij uw vrede in ons hart 
en onze handen legt. 
Wij bidden U: 
dat wij de goede Geest van uw Zoon 
mogen bewaren in ons midden 

en in goedheid en liefde 
mogen leven op aarde, 
totdat Gij alles in allen zijt 
in de vreugde van uw heerlijkheid, 

deze dag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 
jaar B 
 

Gebed van de zondag en Slotgebed als in jaar A 
 
Thora Genesis 11:1-9 

Antwoordpsalm Psalm 104:25-35 
Tweede lezing Handelingen 2:1-24 

Evangelie Johannes 14:8-17 
 
jaar C 
 

Gebed van de zondag en Slotgebed als in jaar A 
 
Profeten Joël 2:28-32 
Antwoordpsalm Psalm 104:25-35 
Tweede lezing Handelingen 2:1-11 
Evangelie Johannes 20:19-23 


