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Derde zondag van de zomer  groen 
3 / 9 juli 

ELK: VII na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 9; RKK: 14e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Alle gij volken, klapt in de handen,  

juicht God toe met jubelgeroep.  
 (Psalm 47:2) 
Psalm  Want de HEER, de Allerhoogste, is geducht, 

een groot Koning over de ganse aarde. 
Zingt voor God, zingt voor onze Koning, 
zingt Hem psalmen! 

God regeert over de volken, 
God is gezeten op zijn heilige troon. 

 (Psalm 47:3,7,9) 
of: (berijmd) Ps. 47 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Gij, Heer, hemelse Vader, 

aan wie alle eer toekomt, 
wij bidden U: 
neem ons lichaam en onze ziel 
geheel tot uw eigendom 
en maak uw genade in ons groot, 

opdat niet onze eigen zin maar uw heilige wil 
ons leven volledig mag volmaken. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jeremia 3:21 - 4:2 
Graduale Ps. 90:1,5,8 

Epistel Romeinen 6:19-23 
Halleluja Halleluja. Komt, laat ons jubelen voor de 

HEER, juichen ter ere van de rots van ons 
heil. Halleluja. 

Evangelie Marcus 8:1-9 
Zondagslied Gez. 349: ‘O Vader, trek het lot U aan’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gij, die ons mensen hebt opgericht 
uit onze diepe val, 
toen uw lieve Zoon zich vernederde, 
en die ons bevrijden wilt 
uit de verslaving aan hoogmoed en zelfzucht, 
houd in ons levend 

de blijdschap van het geloof 

en maak ons tot geloofwaardige getuigen 
van uw grote genade. 

 
jaar A 
 

Gebed van de zondag 
God van hemel en van aarde, 
wees hier aanwezig 
als wij samenkomen in uw Naam, 
en schenk ons uw heilige Geest 
om waarachtig geluk 

deelachtig te worden, 
nu Gij tot ons spreekt in Jezus, 
uw Woord van trouw, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 

Profeten Zacharia 9:9-12 
Antwoordpsalm Psalm 145:1-12 
Evangelie Matteüs 11:25-30 
 

Slotgebed 
Gij, die bezorgd zijt om mensen, 

leg op ons het juk 
van liefde en zachtmoedigheid 
en leid ons in het voetspoor 
van Jezus, uw Zoon, 
opdat wij de vrede kennen 
waarnaar wij verlangen 

en barmhartige mensen mogen zijn  
voor allen die wij ontmoeten,  

vandaag en al onze dagen. 
Amen. 
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jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Heilige God, 

vervul ons met uw Geest 
en maak ons vertrouwd met uw woorden. 
Open onze ogen voor Hem, 
die niet erkend werd in eigen land, 
maar die voor ons allen 
de Enige is in wie uw stem 

betrouwbaar tot ons klinkt: 
Jezus, onze Bevrijder, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Ezechiël 2:1-7 

Antwoordpsalm Psalm 123 
Evangelie Marcus 6:1-6 
 
Slotgebed 

Gij, 

die ons in een mens 

de wijsheid ten leven leert, 
geef ons de kracht 
mensen te worden, 
die liefhebben zonder voorbehoud 
en maak zo de aarde tot een huis 
waar Gij zelf bij ons woont, 

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

 
Gebed van de zondag 

Gij, 
die ons troostend nabij wilt zijn 
met uw Woord van liefde, 
prent ons in het hart 

het beeld van Jezus, uw Zoon. 
Laat uw koninkrijk komen 
waarin mensen en volkeren 
bevrijdend met elkaar omgaan 

en bekommerd zijn 
om elkanders geluk, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 66: 10-14 
Antwoordpsalm Psalm 66:1-12 
Evangelie Lucas 10:1-20 

 
Slotgebed 

Gij, 
die ons roept tot uw koninkrijk 
door het Woord van Jezus, uw Zoon, 
maak ons tot mensen 

die zijn stem verstaan 
overal waar die klinkt, 
en laat onze daden getuigen 
van de waarheid ervan 
in de kracht van uw heilige Geest, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 


