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Vijfde zondag van de zomer  groen 
17 / 23 juli 

ELK: IX na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 11; RKK: 16e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Zie, God is mijn helper, 

de Heer is het, die mij schraagt. 
Hij zal het kwaad vergelden  
aan wie mij benauwen,  

verdelg hen in uw trouw.  
 (Psalm 54:6-7) 
Psalm  O God, verlos mij door uw naam, 

verschaf mij recht door uw kracht. 
want vreemden staan tegen mij op, 
geweldenaars staan mij naar het leven; 
zij houden God niet voor ogen. 
Ik zal U vrijwillig lofoffers brengen, 
ik zal uw naam loven, HEER,  

want hij is goed. 

 (Psalm 54:3,5,8) 
of: (berijmd) Ps. 54 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, onze God, 

geef ons, zo bidden wij U, 
een geest die altijd het rechte wil 
en het volbrengt met uw hulp, 
opdat wij, die zonder U niets kunnen, 
kracht ontvangen om naar uw wil te leven. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jeremia 32:37-42 
Graduale Ps. 9:1,2,3,4,5 
Epistel 1 Korintiërs 10:1-13 
Halleluja Halleluja. Zingt de HEER een nieuw lied, 

want Hij heeft wonderen gedaan. Halleluja. 

Evangelie Lucas 16:1-9 
Zondagslied Gez. 480: ‘Gij hebt, o Vader van het leven’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Wees goed, o God, 
voor allen die naar U verlangen 
en wil hen zegenen 
met de gaven van uw genade, 
zodat ze sterk staan 
in geloof en hoop en liefde 

en zich voortdurend bewust zijn 

van wat Gij van ons verlangt. 
 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Getrouwe God, Heilige van Israël, 
al wat bestaat 
ontvangt van U 
ruimte en groeikracht 
om tot voltooiing te komen. 
Wij bidden U: 

spreek uw Woord tot ons, 
maak het vruchtbaar 
in mildheid en geduld 
en schenk ons zo uitzicht op vrede 
die duurzaam is, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Profeten Jesaja 40:12-25 
Antwoordpsalm Psalm 86 

Evangelie Matteüs 13:24-30,36-43 
 

Slotgebed 
Gij, Schepper van alle leven, 
heb geduld met uw aarde 
en vervul haar met uw heilige Geest, 
opdat alle kwaad overwonnen wordt 
door de liefde van Jezus, uw Zoon, 

die mensen verzamelt 
en duurzame verbondenheid schept, 

vandaag en tot de voleinding der wereld. 
Amen. 
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jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Herder van mensen, 

Gij wijst ons de weg 
naar goedheid en vrede 
door uw betrouwbaar Woord. 
Geef dat wij onderweg 
gesterkt worden 
door de nabijheid van Jezus, onze broeder, 

het brood des levens. 
Moge Hij ons bezielen 
waarachtige hoeders 
van elkaars geluk te worden, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jeremia 23:1-6 
Antwoordpsalm Psalm 23 
Evangelie Marcus 6:30-44 
 

Slotgebed 

Gij, die recht doet aan mensen, 
wij danken U 
dat uw zorg voor ons 
tastbaar is geworden 
in Jezus, onze broeder. 
Laat het onze grootste vreugde zijn 

elkaar te behoeden 
en voor het kwade te bewaren, 
vandaag en al onze dagen. 

Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

God van belofte, 
voer ons binnen 
in de stilte van uw huis 
en doe ons uw woorden verstaan. 

Maak ons blij in het besef 
dat ons dienstwerk,  
ons leven en geluk 
U ter harte gaan, 

vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten 1 Samuël 1:1-20 
Antwoordpsalm Psalm 15 
Evangelie Lucas 10:38-42 
 
Slotgebed 

Stille God, 
wij danken U 

dat Gij naar ons luistert 
als wij ons tot U keren. 
Leer ons te luisteren naar uw Zoon, 
die ons het goede deel wil schenken, 

zodat wij met elkaar de vrede binnengaan 
waarop de wereld wacht, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 


