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Eerste zondag van de zomer  groen 
19 / 25 juni 
= Trinitatis in 2011 
Eerste na Trinitatis in 2000, 2003, 2014, 2019, 2022, 2025, 2030 

ELK: V na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 7; RKK: 12e door het jaar 
 

EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
De zomer begint altijd met zondag V na Trinitatis, waardoor mogelijk één 
of meer van de zondagen I - IV na Trinitatis niet aan de orde komen. In 
2011 begint de zomer met zondag Trinitatis en volgt daarop zondag VI na 
Trinitatis. 

 

Introitus 
Antifoon Hoor, HEER, hoe ik luide roep,  

verwerp mij niet en verlaat mij niet,  
o God, mijn heil . 

 (Psalm 27:7a,9b) 
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. 
O, als ik niet had geloofd  

des HEREN goedheid te zullen zien  
in het land der levenden! 
Wacht op de HEER, wees sterk, 

uw hart zij onversaagd;  
ja wacht op de HEER. 

 (Psalm 27:1,7b,13-14) 
of: (berijmd) Ps. 27:1,7 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, onze God, 

die uw volk Israël uit Egypte hebt geleid, 
wij bidden U: 
heilig en bewaar ook uw Kerk 
door uw voortdurende ontferming 
en daar zij zonder U niet in vrede kan bestaan, 
bestuur haar altijd 

en leid haar naar de rijkdom van uw genade. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jeremia 15:15-21 

Graduale Ps. 79:1,3 
Epistel 1 Petrus 3:8-15a 
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Halleluja Halleluja. God de HEER is een zon en 
schild, de HEER geeft genade en eer. Halle-
luja. 

Evangelie Lucas 5:1-11 

Zondagslied Gez. 240: ‘Kom, Heilige Geest, Here God’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Laat ons vol zijn, God, 
van eerbied en liefde voor uw Naam, 
want nooit trekt Gij uw handen af 
van hen die Gij gegrondvest hebt 
op de vaste bodem van uw liefde. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij,  
die harten en nieren doorgrondt 

en ieder van ons bij name kent, 
doe ons uw Naam eerbiedigen, 
als wij luisteren naar uw woorden 
en betoon ons wat wij U waard zijn 
in Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Profeten Jeremia 20:7-13 
Antwoordpsalm Psalm 69:14-29 

Evangelie Matteüs 10:16-33 
 

Slotgebed 
Wie of wat, God, 
zouden wij nog vrezen 
als Gij met ons zijt? 
Wek in ons het dankbare besef 
van uw aanwezigheid, 

opdat wij boden worden 
van goedheid en barmhartigheid, 

overal waar wij gaan of staan, 
deze dag en alle dagen van ons leven. 
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Amen. 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Eeuwige, 
laat uw woorden 
ons vertrouwen geven 
in uw omgaan met mensen. 
Laat uw Zoon ons leren 
hoe daar op te antwoorden, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Geschriften Job 30:15-26; 38:1 
Antwoordpsalm Psalm 107:17-32 
Evangelie Marcus 4:35-41 

 
Slotgebed 

Gij, die alle chaos bedwingt 
en mensen niet alleen laat, 
omring ons met uw zorg 

in Jezus, uw gezagvol Woord, 

en laat het ons nooit ontbreken 
aan die beloftevolle kracht, 
die ons gaande houdt, 
deze dag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, onze Beschermer, 
die ons zoekt en ons vindt, 
bij wie wij thuis mogen zijn, 
open ons in dit uur 

voor die ene mens 
in wie uw woorden 
zo betrouwbaar tot ons klinken: 
Jezus, uw Gezalfde, 

onze tochtgenoot ten leven, 
deze dag en al onze dagen. 

Amen. 
 
Profeten Jesaja 65:1-9 
Antwoordpsalm Psalm 89:1-9 [22:19-28] 
Evangelie Lucas 8:26-39 
 

Slotgebed 
Gij, die ons geneest 

en onze honger naar leven voedt, 
wij danken U 
voor uw bevrijdend Woord 
dat Jezus, uw Zoon, 

tot ons gesproken heeft. 
Moge zijn Geest ons bezielen, 
opdat wij het kwade wegdoen 
en onszelf prijsgeven 
voor het welzijn van anderen 
en zo het ware leven vinden, 

vandaag en al onze dagen. 
Amen. 

 


