
 

Tijdeigen: Zomertijd  421 

Tweede zondag van de zomer  groen 
26 juni / 2 juli 

ELK: VI na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 8; RKK: 13e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon De HEER is de sterkte van zijn volk,  

een burcht van heil is Hij  
voor zijn gezalfde.  
Verlos uw volk en zegen uw erfdeel,  

weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.  
 (Psalm 28:8-9) 
Psalm  Tot U roep ik, HEER, mijn rots; 

wend U niet zwijgend van mij af, 
opdat ik niet,  
als Gij tegen mij blijft zwijgen, 
worde als zij die in de groeve neerdalen. 
Hoor naar mijn luide smekingen, 
als ik tot U roep om hulp,  

en mijn handen ophef 

naar uw binnenste heiligdom. 
 (Psalm 28:1-2) 
of: (berijmd) Ps. 28:1,2,4 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God,  
die voor wie U beminnen 
onzichtbare goederen hebt bereid, 
ontsteek in onze harten het vuur van uw liefde, 
zo bidden wij, opdat wij, 
die U in alles en boven alles liefhebben, 

zo de vervulling mogen ontvangen 
van uw beloften die alle verlangen te boven gaan. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 48:12-22 
Graduale Ps. 84:5,6 

Epistel Romeinen 6:3-11 
Halleluja Halleluja. Overvloed van vreugde is bij uw 

aangezicht, lieflijkheid is in uw rechter-
hand, voor eeuwig. Halleluja. 

Evangelie Matteüs 5:20-26 
Zondagslied Gez. 99: ‘Christus naar wie wij heten’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gij hebt ons ertoe geroepen 
kinderen van het licht te zijn. 
Blijf ons beschijnen, God, 
dat wij niet verloren raken 
in de doolhof van de duisternis, 
maar voor alle mensen zichtbaar 

leven bij uw klare waarheid. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die alle mensen 

wilt doen wonen in uw licht, 
in uw vrede, 
schenk ons uw Woord, 
opdat wij niet in het duister verdwalen, 
en laat Jezus, uw Zoon,  
ons de liefde leren voor uw koninkrijk, 

die ons doet leven  
op de plaats waar wij gesteld zijn,  
dit uur en tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Profeten Jeremia 29:1,4-14 

Antwoordpsalm Psalm 89:10-19 
Evangelie Matteüs 10:34-42 
 
Slotgebed 

Gij, die ons roept 
om te leven voor uw aangezicht, 

wij danken U voor de liefde 
die ons in leven houdt, 
en vragen U: 
laat het geen mens op aarde ontbreken 
aan zorg en goedheid, 
die mensen aan elkaar verbinden 

in goede en kwade uren, 
vandaag en al onze dagen. 

Amen. 
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jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, 

die mensen geneest 
en tot leven roept 
door het heilzaam Woord 
van profeten en apostelen, 
open ons voor Jezus, uw Zoon, 
en doe ons hier 

de kracht ervaren 
die van Hem uitgaat 
en ons zal doen herleven, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 

Profeten Jesaja 3:25 - 4:6 
Antwoordpsalm Psalm 119:9-16 [30] 
Evangelie Marcus 5:22-43 
 
Slotgebed 

God van leven, 

doe ons vasthouden aan de hoop 
die uw Woord in ons wekt. 
Laat ons bestaan getekend worden 
door vertrouwen in U 
die ons niet prijsgeeft aan de dood, 
maar bestemd hebt om te leven, 

vandaag en al onze dagen. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons leven 
in uw handen houdt, 
spreek uw Woord tot ons 
en kom ons bevrijden. 

Zet ons op uw weg 
door de kracht van uw liefde. 
Laat de Geest van Jezus, uw Zoon, 
ons tot barmhartige mensen maken, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten 1 Koningen 19:19-21 
Antwoordpsalm Psalm 16 
Evangelie Lucas 9:51-62 
 
Slotgebed 

Gij, die ons uw wegen wijst, 
laat het ons nooit ontbreken 

aan uw levenwekkend Woord. 
Blijf met ons onderweg 
en laat heel de wereld uw zorg ervaren 
die ons tot vrede roept, 

deze dag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 


