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Vierde zondag van de zomer  groen 
10 / 16 juli 

ELK: VIII na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 10; RKK: 15e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Wij gedenken, o God, uw goedertierenheid 

in het midden van uw tempel.  
Gelijk uw naam, o God, zo is uw lof  
tot aan de einden van de aarde:  

uw rechterhand is vol van gerechtigheid.  
 (Psalm 48:10-11) 
Psalm  Groot is de HEER en hoog te loven 

in de stad van onze God zijn heilige berg. 
Schoon door zijn verhevenheid, 
een vreugde voor de ganse aarde  
is de berg Sion, 
ver in het noorden  
de stad van de grote Koning. 

 (Psalm 48:2-3) 

of: (berijmd) Ps. 48:1,3,4 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, onze God, 
in uw wijsheid voorziet Gij alles ten goede. 

Daarom bidden wij deemoedig: 
wend van ons af wat ons schaadt 
en schenk ons wat ons ten beste dient. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jeremia 7:2-7 [11] 

Graduale Ps. 116:1,2,3,4 
Epistel Romeinen 8:12-17 
Halleluja Halleluja. Treedt toe, laten wij ons neer-

werpen en ons buigen, knielen voor de 
HEER, onze Maker. Halleluja. 

Evangelie Matteüs 7:15-21 

Zondagslied Gez. 252: ‘Wat zijn de goede vruchten’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Waar wij in het duister tasten, 
schijnt Gij, God, 
met het licht van de waarheid. 
Wil ons er voor bewaren 
dat wij in ons doen en laten 
uw waarheid geweld aandoen. 

Geef ons de wijsheid 

de leugens te doorzien, 
geef ons de moed 
die ook te weerspreken. 

 
jaar A 

 
Gebed van de zondag 

Gij, 
die onze honger naar vrede 
voedt met uw Woord, 
wij vragen U: 

laat het, als zaad in de aarde, 
nieuwe hoop wekken, 
en gemeenschap stichten 
die vruchten draagt 
van gerechtigheid en liefde, 
door de Geest van Jezus, uw Zoon, 

dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 55:6-13 

Antwoordpsalm Psalm 65 
Evangelie Matteüs 13:1-9,18-23 

 
Slotgebed 

Gij,  
die zorg draagt voor uw schepping, 
laat uw Woord 
in goede aarde vallen, 

en maak ons tot mensen 
die het metterdaad volbrengen, 

zodat eens heel de aarde 
spreekt van uw zorg 
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die ons behoudt en leven doet, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 

jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, onze Bevrijder, 
die ons roept 
om uw vrede en liefde 

overal op aarde bekend te maken, 
laat het Woord van uw belofte 
onze kracht en onze rijkdom zijn 
door Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 52:1-6 
Antwoordpsalm Psalm 85 
Evangelie Marcus 6:6b-13 
 

Slotgebed 

Gij, 
die ons de hand reikt 
op de weg naar gerechtigheid 
in Jezus, onze broeder, 
wij vragen U 
dat wij zijn woorden 

mogen spreken in onze dagen, 
opdat er genezing en verzoening komt 
onder mensen en volkeren, 

vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die mensen nabij zijt, 
doe ons uw Woord verstaan 
als een belofte van vreugde 
en laat ons leven gedragen worden 

door de liefde en barmhartigheid, 
die ons verschijnen in Jezus, uw Zoon, 
onze weg en waarheid ten leven, 
dit uur en al onze dagen. 

Amen. 
 

Thora Deuteronomium 30:9-14 
Antwoordpsalm Psalm 25:1-10 
Evangelie Lucas 10:[21] 25-37 
 
Slotgebed 

Gij, die ons liefhebt 

en met uw zorg omringt, 
geef ons zo aanwezig te zijn 

bij andere mensen, 
dat voor ons allen 
het leven goed wordt 
en barmhartigheid ons gaande houdt, 

vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 


