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... na Trinitatis groen 
ELK: –; OKK: na Pinksteren 2; RKK: 7e door het jaar 
 

In het Luthers Leesrooster kunnen in de periode tot de zomer één of meer 
van de zondagen I - IV na Trinitatis volgen; vanaf de eerste zondag van 
de zomer komen altijd de zondagen V na Trinitatis en volgende aan de 
orde. Uit de liturgische kalender (blz. 1251-1260) kan worden afgeleid 
welke zondagen na Trinitatis van het Gemeenschappelijk Leesrooster in 
de verschillende jaren in de periode tot de zomer aan de orde komen; men 
lette daarbij op de telling van de zondagen ‘door het jaar’. Zie ook de 
jaartallen boven de gegevens van deze zondagen. 

 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 

Liturgische gegevens ontbreken hier. Zie blz. 394. 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 

Deze zondag komt niet voor tot en met het jaar 2037. 
 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gij zijt de kracht van ons leven, 
daarom vragen wij aan U: 
laat ons voortdurend gericht zijn 

op wat strookt met uw heil en uw wil 
en help ons daar ernst mee te maken, 
niet alleen met onze woorden, 

maar boven alles metterdaad. 
 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Heilige God, 

leer ons de weg kennen 
die naar het leven voert. 

Open ons hart voor uw Woord 
en zet ons op het spoor van Jezus, 
uw betrouwbare Getuige, 
die ons voorgaat naar U, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Thora Exodus 22:21-27 
Antwoordpsalm Psalm 71:17-24 
Evangelie Matteüs 5:33-48 
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Slotgebed 

Rechtvaardige God, 
wij danken U 

dat Gij ons gaande wilt houden 
door het Woord en de Geest 
van Jezus, uw Zoon. 
Doe ons groeien in wijsheid 
om mensen te worden naar uw hart, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Vriendelijk Licht, 
leid ons tot uw Zoon 
en laat zijn Woord 
ons genezen van zonden 
en binnenvoeren 

in de vrijheid van uw kinderen, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 43:18-25 
Antwoordpsalm Psalm 25:11-22 [41] 
Evangelie Marcus 2:1-12 

 
Slotgebed 

Gij, die mensen opricht, 

wij danken U, 
omdat Gij ons uw zorg hebt getoond 
in Jezus, uw Zoon. 

Wij vragen U: 
laat heel de wereld 
de genezende kracht 
van zijn Geest ervaren, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Wees hier aanwezig, God, 

spreek uw Woord 
en doe ons thuisraken 
in het geheim van het leven, 
dat ons verschijnt in Jezus, 
de Zoon van uw welbehagen, 
de nieuwe mens die ons hoop geeft, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Thora Genesis 45:3-11,15 
Antwoordpsalm Psalm 37:1-11 
Evangelie Lucas 6:27-38 

 
Slotgebed 

Gij, die ons levensadem schenkt, 
geef ons de moed 
ruimte te geven aan elkaar, 

zodat wij het leven mogelijk maken 

voor angstige en eenzame mensen. 
Dan zal het goed zijn 
samen op aarde te bestaan 
onder de beschutting van uw hemel, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 
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... zondag na Trinitatis  groen 
Eerste na Trinitatis in 2008, 2035 
ELK: I na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 3; RKK: 8e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon HEER, ik vertrouw op uw goedertierenheid. 

Over uw verlossing juicht mijn hart.  
 (Psalm 13:6a) 
Psalm  Hoelang, HEER, 

zult Gij mij blijven vergeten? 
Hoelang zult Gij uw aangezicht 
voor mij verbergen? 

Aanschouw toch,  
antwoord mij, HEER, mijn God. 
Verlicht mijn ogen,  
opdat ik niet inslape ten dode; 
opdat mijn vijand niet zegge:  
ik heb hem overmocht; 

opdat mijn tegenstanders niet juichen, 

wanneer ik wankel. 
Maar ik vertrouw op uw goedertierenheid, 
over uw verlossing juicht mijn hart. 
Ik wil de HEER zingen,  
omdat Hij mij heeft welgedaan. 

  (Psalm 13:2,4-6) 
of: (berijmd) Ps. 13 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, die de sterkte zijt  
van allen die op U hopen, 

wij bidden U: hoor ons gebed, 
en daar wij zonder U, 
door de menselijke zwakheid, 
tot niets in staat zijn, 
schenk ons de bijstand van uw genade, 
opdat wij, door uw geboden te onderhouden, 

in ons willen en werken 
kinderen van uw welbehagen mogen zijn. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 

Profeten Jesaja 5:8-16 
Graduale Ps. 41:1,3,5 

Epistel 1 Johannes 4:[8] 16b-21 
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Halleluja Halleluja. Alle koningen der aarde zullen U, 
o HEER, loven wanneer zij de woorden van 
uw mond gehoord hebben. Halleluja. 

Evangelie Lucas 16:19-31 

Zondagslied Gez. 241: ‘Nu bidden wij de Heilige Geest’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

O God, laat de loop der wereld 
zich voltrekken naar uw heilsplan. 
Dat er vrede komt op aarde, 
en de mensen elkaar recht doen, 
en dat wij ons allen samen 

in vrijheid en vreugde 
kunnen toewijden aan uw dienst. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die naar mensen omziet, 
laat uw Woord 
ons vertrouwen geven in de zorg 
waarmee Gij ons omringt 
en leer ons U te dienen 
in vrijheid en liefde, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 49:13-18 

Antwoordpsalm Psalm 62 [132] 
Evangelie Matteüs 6:24-34 

 
Slotgebed 

Gij, om mensen bewogen, 
schenk ons de vrijheid 
van de vogels in de lucht 
en de ontvankelijkheid 

van de bloemen op het veld, 
omwille van Jezus, uw Zoon, 

wiens Woord ons thuisbrengt bij U, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar B 
 

Gebed van de zondag 
Gij, Barmhartige, 
die vanaf den beginne 
een verbond met ons wilt aangaan, 
open ons hart 
voor het Woord van uw liefde, 

schenk ons de geestkracht 
van Jezus, uw Zoon, 
door wie wij U leren kennen, 
en maak ons tot nieuwe mensen, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Hosea 2:15-22 
Antwoordpsalm Psalm 103:1-7 
Evangelie Marcus 2:13-22 
 

Slotgebed 

Gij, die mensen bemint, 
verhoor ons roepen 
en schenk hoop aan de wereld. 
Laat de Geest van Jezus, uw Zoon, 
mensen en volkeren 
aan elkaar verbinden 

in liefde en gerechtigheid, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

God van het leven, 

maak uw woorden 
vruchtbaar in ons midden, 
opdat wij mensen worden 
zoals Jezus, uw Zoon, 
die ons de liefde leert 
die niet vergaat, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jeremia 7:1-15 
Antwoordpsalm Psalm 92 
Evangelie Lucas 6:39-49 

 
Slotgebed 

Bron van leven, 
blijf ons voeden 
met het water van uw Woord, 

opdat wij als bomen 

tot ontplooiing komen, 
schaduw en veiligheid geven 
en vruchten dragen 
van gerechtigheid en vrede, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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... zondag na Trinitatis  groen 
Eerste na Trinitatis in 2002, 2005, 2013, 2016, 2018, 2024, 2027, 2029, 2032 

ELK: II na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 4; RKK: 9e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon De HEER was mij tot steun;  

Hij leidde mij uit in de ruimte. 
Hij redde mij, 
omdat Hij welgevallen aan mij had.  

 (Psalm 18:19b,20) 
Psalm  Ik heb U hartelijk lief, HEER, mijn sterkte, 

o HEER, mijn steenrots,  

mijn vesting en mijn bevrijder, 
mijn God, mijn rots, bij wie ik schuil, 
mijn schild, hoorn van mijn heil, 
mijn burcht. 
Toen het mij bang te moede was, 
riep ik de HEER aan, 

tot mijn God riep ik om hulp. 

Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, 
mijn hulpgeroep tot Hem 
drong door in zijn oren. 

 (Psalm 18:2,3,7) 
of: (berijmd) Ps. 18:1,2,5 

 
Gebed van de zondag (Collecta) 

God, boven alle machten, 
wij bidden U: 
geef uw Geest en goddelijke wijsheid  
aan uw gemeente, 

opdat uw Woord onder ons, 
met alle vreugde gepredikt, 
zijn loop hebbe en toeneme, 
en wij daardoor versterkt worden 
en door alle aanvechtingen heen 
in een standvastig geloof U dienen, 

en zo de belijdenis van uw Naam 
tot ons einde toe trouw blijven. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 

 
Profeten Ezechiël 14:4-11 

Graduale Ps. 120 
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Epistel 1 Johannes 3:13-18 
Halleluja Halleluja. Ik heb U hartelijk lief, HEER mijn 

sterkte, o HEER, mijn steenrots, mijn ves-
ting en mijn bevrijder. Halleluja. 

Evangelie Lucas 14:16-24 
Zondagslied Gez. 33: ‘O alle gij dorstigen, komt tot de 

stromen’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 

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

Uw liefdevolle ogen, God, 
zien feilloos wat wij nodig hebben. 
Daarom vragen wij U  

in vol vertrouwen: 
breek af in ons 
wat U in de weg staat 
en rust ons toe  
met al wat ons helpt 
te doen waartoe wij geroepen zijn. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die recht doet aan mensen, 
doe ons kiezen voor het leven 

als uw Woord weerklinkt, 
en breng ons 
op het spoor van uw vrede 
aan de hand van Jezus, 

die als Mozes 
ons voeren zal naar uw land, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Thora Deuteronomium 11:18-28 
Antwoordpsalm Psalm 31:20-25 
Evangelie Matteüs 7:15-27 
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Slotgebed 
Gij, die ons uw Naam 
hebt leren uitspreken, 
doe ons uw woorden volbrengen 

en maak ons tot mensen 
die bevrijding brengen, 
opdat allen het leven vinden, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 

 

jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die geen vreemde 
voor mensen wilt blijven, 
laat uw Woord weerklinken 

in ons midden, 
opdat wij mensen worden 
die uw Naam indachtig zijn 
en uw aarde in liefde 
dienen en bewaren, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Thora Deuteronomium 26:5-11 
Antwoordpsalm Psalm 81 
Evangelie Marcus 2:23-3:6 
 

Slotgebed 
Getrouwe God, 
prent ons uw Naam in het hart 

en maak ons tot mensen 
die elkaar bevrijden 
tot de dienst van liefde, 

vergeving en verzoening. 
Laat alle volkeren 
in vrede met elkaar bestaan 
en maak uw wereld bewoonbaar, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die naar mensen luistert, 

wees hier aanwezig 
als wij uw Naam aanroepen, 
en schenk ons in uw Woord 
de wijsheid ten leven: 
Jezus, de nieuwe mens, 
die ons uw wegen wijst, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten 1 Koningen 8:22,37-43 
Antwoordpsalm Psalm 96 
Evangelie Lucas 7:1-10 

 
Slotgebed 

God van alle leven, 
wij danken U 
voor de genezende hand 

die Gij ons toegestoken hebt 

in Jezus, onze broeder. 
Laat zijn Geest ons bezielen 
om elkaar op te richten 
en als zusters en broeders 
te doen leven, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 

Amen. 
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... zondag na Trinitatis  groen 
Eerste na Trinitatis in 1999, 2007, 2010, 2012, 2015, 2021, 2023, 2026, 2034, 
2037 

ELK: III na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 5; RKK: 10e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Wend U tot mij en wees mij genadig,  

want ik ben eenzaam en ellendig.  

Zie op mijn ellende en mijn moeite  

en vergeef al mijn zonden. 
 (Psalm 25:16,18) 
Psalm  Goed en waarachtig is de HEER, 

daarom onderwijst Hij de zondaars  
aangaande de weg. 

Ootmoedigen doet Hij wandelen  
in het recht, 
en Hij leert ootmoedigen zijn weg. 
Alle wegen van de HEER 
zijn goedertierenheid en trouw 

voor wie zijn verbond  

en zijn getuigenissen bewaren. 
Omwille van uw naam, HEER, 
vergeef mij mijn ongerechtigheid,  
want die is groot. 

 (Psalm 25:8-11) 
of: (berijmd) Ps. 25:4,5,10 

 
Gebed van de zondag (Collecta) 

O God, die een beschermer zijt 
van allen die op U hopen, 

vermeerder over ons, zo bidden wij,  
uw barmhartigheid, 

opdat wij door onze zorg voor de tijdelijke dingen 
de eeuwige niet verliezen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 30:15-18 [21] 
Graduale Ps. 55:1,2,3,4,5 

Epistel 1 Petrus 5:5b-11 
Halleluja Halleluja. De hemelen vertellen Gods eer en 

het uitspansel verkondigt het werk van zijn 
handen. Halleluja. 

Evangelie Lucas 15:1-10 
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Zondagslied Gez. 36: ‘Ik zal, zo spreekt de Here’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 

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

Al wat goed is komt van U, God. 
Daarom vragen wij aan U: 
geef ons in te zien 

wat ons te doen staat 

en help ons te doen 
wat wij hebben ingezien. 

 
jaar A 
 

Gebed van de zondag 
Gij, Heilige en Verhevene, 
die barmhartigheid maakt 
tot teken van uw aanwezigheid, 
open ons hart voor uw bevrijdend Woord, 
zoals Gij dat gesproken hebt 

in Jezus, de nieuwe Adam, 
die uw mildheid is in levenden lijve, 
de mens naar uw hart, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 

Profeten Jesaja 57:14-19 [21] 
Antwoordpsalm Psalm 33:1-12 [50:7-15] 
Evangelie Matteüs 9:9-13 
 

Slotgebed 
Gij, die ons in leven houdt, 

wij danken U voor het goede Woord 
dat tot ons klinkt in Jezus, 
uw barmhartige knecht, 
die gekomen is om te redden 
wat verloren dreigt te gaan. 
Geef dat wij aan elkaar 

slechts barmhartigheid schuldig blijven 
en zo de aarde maken tot een huis 

waar wij uw kinderen zijn, 
 

vandaag en tot het einde van onze dagen. 
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Amen. 
 
jaar B 
 

Gebed van de zondag 
Gij, die mensen opzoekt 
en samenbrengt wat is verdeeld, 
bekeer ons tot U, 
spreek uw Woord 
en doe ons alle kwaad overwinnen 

door liefde die trouw en bestendig is, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Richteren 12:1-6 
Antwoordpsalm Psalm 130 

Evangelie Marcus 3:20-35 
 
Slotgebed 

Gij, die mensen een woning bereidt, 
schenk ons uw heilige Geest, 

opdat alle kwade machten 

bedwongen worden, 
alle valse goden ontmaskerd 
en wij als zusters en broeders 
bekommerd zijn om elkaars geluk, 
in het voetspoor van Hem 
die zich voor ons heeft gegeven: 

Jezus Messias, onze Heer, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die leven en dood 

in uw handen houdt, 
wek ons tot leven 
in Hem die uw Woord is, 
uw stem en aanwezigheid onder ons: 
Jezus, onze broeder, 
hoop voor alle mensen 

die leven onder de zon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten 1 Koningen 17:17-24 
Antwoordpsalm Psalm 30 

Evangelie Lucas 7:11-17 
 
Slotgebed 

Bron van alle leven, 
Gij wilt geen mens op aarde 

verloren laten gaan, 

maar schenkt ons 
een beloftevolle toekomst 
in Jezus, uw Zoon. 
Geef dat wij zijn bevrijdende Naam 
bekend maken aan alle mensen 
om samen het leven te genieten, 

vandaag en al onze dagen. 
Amen. 
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... zondag na Trinitatis  groen 
Eerste na Trinitatis in 2001, 2004, 2006, 2009, 2017, 2020, 2028, 2031, 2036 

ELK: IV na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 6; RKK: 11e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon De HEER is mijn licht en mijn heil,  

voor wie zou ik vrezen?  
De HEER is mijn levenskracht,  
voor wie zou ik beven?  

Toen boosdoeners op mij afkwamen, 
zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. 

  (Psalm 27:1-2) 

Psalm  Al legert zich een leger tegen mij, 
mijn hart vreest niet; 
al verheft zich een krijg tegen mij, 
nochtans blijf ik vertrouwen. 
Eén ding heb ik van de HEER gevraagd, 
dit zoek ik: 

te verblijven in het huis des HEREN 

al de dagen van mijn leven, 
om de lieflijkheid des HEREN 
te aanschouwen, 
en om te onderzoeken in zijn tempel. 
Want Hij bergt mij in zijn hut  

ten dage van het kwaad. 
  (Psalm 27:3-5a) 
of: (berijmd) Ps. 27:1,2,3 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, in alle eeuwigheden, God,  

die de ganse kerk door uw Geest heiligt en bestuurt, 
verhoor ons gebed, zo bidden wij, 
en geef, dat wij door uw genade 
U dienen in zuiver geloof, 
in heiligheid en gerechtigheid. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jeremia 17:5-26 [Jesaja 50:4-9] 
Graduale Ps. 43:1,5 [27:6,7] 
Epistel Romeinen 8:18-23 

Halleluja Halleluja. Hoop op God, want ik zal Hem 
nog loven, mijn Verlosser en mijn God. 

Halleluja. 
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Evangelie Lucas 6:36-42 
Zondagslied Gez. 477: ‘Geest van hierboven’ 
 
 

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

Gij die ons in hoop doet leven, 
Gij weet dat wij zwak staan zonder U. 

Hoor naar onze verzuchtingen, 

maak ons sterk door uw nabijheid. 
Dan alleen zijn wij bij machte 
zo te spreken, zo te handelen, 
zoals Gij dat hebt bedoeld. 

 

jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, Enige, Heilige van Israël, 
die mensen bevrijdt 
en al wat op aarde is 

wilt behoeden en bewaren 
ten einde toe, 
openbaar ons uw Naam  
door uw Woord vol belofte 
en maak ons tot uw volk, 
getuigen van uw menslievendheid, 

in het voetspoor van Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 

Profeten Jesaja 12:1-6 
Antwoordpsalm Psalm 100 

Evangelie Matteüs 9:35 - 10:15 
 
Slotgebed 

Gij, die om ons bewogen bent, 
maak ons tot mensen 
die van U spreken 

en laat al wat wij doen 
mensen bevrijden 

en tot gemeenschap brengen, 
omwille van Hem 
die voor ons geleden heeft 
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en ons naar uw vrijheid is voorgegaan: 
Jezus Christus, onze Heer, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, Eeuwige, 
die uw Woord zaait op aarde 

en het vrucht laat dragen op zijn tijd, 
maak ons ontvankelijk 
voor uw levenskracht, 
als wij luisteren naar uw Zoon 
door wie Gij zelf tot ons spreekt, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Profeten Ezechiël 17:22-24 
Antwoordpsalm Psalm 92 
Evangelie Marcus 4:26-34 

 

Slotgebed 
Gij, die over ons waakt 
en alle mensen wilt verzamelen 
in uw koninkrijk van gerechtigheid, 
laat uw Zoon ons leren 
hoe Gij met mensen omgaat, 

en geef ons geduld en vertrouwen 
dat Gij alles goed maakt, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 

Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Barmhartige en Geliefde, 

laat uw woorden ons bereid maken 
ons tot U te keren 
en laat Jezus, uw Zoon, 
ons voeren op wegen 
van waarheid en liefde, 
zodat wij U vinden, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Geschriften  Hooglied 4:16-5:8 
Antwoordpsalm Psalm 100 [32] 
Evangelie Lucas 7:36-8:3 

 
Slotgebed 

Gij, die het kwaad vergeeft, 
laat ons wandelen in de liefde 
die een menigte van zonden bedekt. 

Richt onze ogen en ons hart 

op het goede dat wij kunnen doen, 
en vestig zo uw vrede onder ons, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 


