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Trinitatis / Zondag van de heilige Drie-eenheid  wit (of rood) 
OKK: Trinitatis / na Pinksteren 1 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 

Antifoon Gezegend zij de Heilige Drievuldigheid  
en de ondeelbare Eenheid:  
wij loven Haar,  
omdat zij ons haar barmhartigheid heeft 
bewezen. 

  (naar Tobit 12:7) 

Psalm  O HEER, onze Heer, 
hoe heerlijk is uw naam  
op de ganse aarde, 
Gij, die uw majesteit toont aan de hemel. 
Aanschouw ik uw hemel,  
het werk van uw vingers, 

de maan en de sterren, die Gij bereid hebt: 
wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, 
en het mensenkind,  

dat Gij naar hem omziet? 
 (Psalm 8:2,4-5) 
of: (berijmd) Ps. 8:1,6 

 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Eeuwige, Drie-enige, God, onze Heer, 
die ons hebt geschapen, verlost en geheiligd, 
wij bidden U: 
verlicht onze ogen, 

opdat wij uw geheimenissen aanschouwen, 

uw heerlijkheid aanbidden 
en burgers mogen worden van uw hemels koninkrijk, 
waar wij U met nieuwe tongen 
zullen loven en prijzen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 6:1-8 [9-13] 
Graduale Ps. 13:1,8,9 
Epistel Romeinen 11:33-36 
Halleluja Halleluja. Looft God om zijn machtige  

daden, looft Hem naar zijn geweldige 

grootheid. Halleluja. 
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Evangelie Johannes 3:1-15 
Zondagslied Gez. 253: ‘O zalig licht, Drievuldigheid’ 
 
 

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

Eeuwige God, 
het Woord van de waarheid 

en de Geest die heilig maakt, 

hebt Gij uw wereld in gezonden. 
Zo hebt Gij aan ons bekend gemaakt 
uw grote geheim, Uzelf, o God. 
Laat ons spreken en ons handelen 
gedragen en gedreven worden 

door de lof en de aanbidding 
van U, de drie-enige God, 
gezegend tot in eeuwigheid. 

 
jaar A 
 

Gebed van de zondag 
Gij, barmhartige God, 
groot van goedertierenheid en trouw, 
die in ons hart 
een verlangen naar U wekt 
en ons roept 

uw Naam uit te spreken en te bezingen, 
wij vragen U: 
laat uw Woord 
weerklank vinden in ons hart, 

opdat wij ons thuis voelen bij U, 
ondoorgrondelijk geheim 

en hartverwarmende bron van ons bestaan, 
door Jezus, uw Zoon,  
in eenheid met uw heilige Geest, 
vandaag en tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 

Thora Exodus 34:4-9 
Antwoordpsalm Psalm 150 

Evangelie Matteüs 28:16-20 
 



 

Tijdeigen: Zondagen na Pinksteren  396 

Slotgebed 
Heilige en Enige, 
laat uw Naam 
onze kracht en ons behoud zijn 

bij alles wat wij doen 
en al wat wij ondervinden 
aan lijden en pijn, vreugde en hoop. 
Sta niet toe dat wij vervreemden van U 
en houd de liefde in ons brandend, 
waardoor de aarde goed kan worden 

in het voetspoor van uw Zoon, 
Jezus Christus, 
deze dag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 
jaar B 

 
Gebed van de zondag 

Eeuwige en Levende, 
Gij wilt wonen bij de mensen 
en hebt uw Naam bekend gemaakt 

aan Mozes, uw knecht. 

Gij roept ons tot een verbond met U 
in het betrouwbaar Woord 
van Jezus Messias, uw dienaar. 
Wij bidden U: 
doe ons geloven in Hem 
en vervul ons met zijn levenskracht, 

uw heilige Geest, 
die ons in liefde bijeen zal houden, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Thora Exodus 3:1-6 

Antwoordpsalm Psalm 93 
Evangelie Johannes 3:1-16 
 
Slotgebed 

Gij, die licht zijt in onze duisternis, 
wij danken U 

dat Gij ons bezocht hebt in Hem 

die zichzelf weggaf voor ons geluk, 
Jezus, uw Zoon. 
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Laat zijn Geest ons in leven houden 

om in liefde uw aarde te bewonen. 
Doe ons opnieuw geboren worden 
als mensen naar uw beeld, 
opdat wij niet verloren gaan, 
maar eeuwig leven hebben, 
deze dag en tot het einde van onze dagen. 

Amen. 
 
jaar C 
 

Gebed van de zondag 
Eeuwige, hoe heerlijk is uw Naam! 

Gij, die in Jezus, onze broeder, 
uw genade en trouw bekend hebt gemaakt, 
spreek uw Woord van bevrijding 
en vervul ons van uw heilige Geest. 
Doe ons ervaren wie Gij blijvend voor ons zijt:  
bron van kracht en waarlijk leven, 

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

 
Geschriften Spreuken 8:22-31 
Antwoordpsalm Psalm 29 
Evangelie Johannes 3:1-16 

 
Slotgebed 

Wie zijn wij, God, 
dat Gij onze ogen en ons hart 
wilt openen voor uw aanwezigheid? 
Wij danken U voor Jezus, de nieuwe Adam, 

die tot ons spreekt in uw naam, 
en vragen U: 
doe ons delen in zijn Geest 
om te leven vanuit uw nabijheid. 
Maak ons tot nieuwe mensen 
die herboren worden in U, 

vandaag en tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 


