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Zesde zondag van de zomer  groen 
24 / 30 juli 

ELK: X na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 12; RKK: 17e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Toen ik tot de HEER riep, verhoorde Hij 

mijn stem tegen mijn benauwers.  
Werp uw bekommernis op de HEER,  
Hij zal voor u zorgen.  

Hij zal nimmermeer toelaten  
dat de rechtvaardige wankelt.  

 (Psalm 55:17,23) 

Psalm  Neem, o God, mijn gebed ter ore, 
verberg U niet voor mijn smeking. 
Sla acht op mij en antwoord mij; 
in mijn onrust zwerf ik kreunend rond, 
vanwege het geschreeuw van de vijand, 
vanwege de kwelling van de goddeloze; 

want zij storten onheil over mij uit, 

en bestoken mij in toorn. 
 (Psalm 55:2-4) 
of: (berijmd) Ps. 55:1,2,6,7 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, Koning in eeuwigheid, 
die ons door het Evangelie geroepen hebt 
uw gemeente te zijn 
en erfgenamen van uw beloften, 
wij bidden U: 
leid ons tot de kennis  

van uw heilzame en genadige wil, 
opdat wij leren verstaan wat tot onze vrede dient. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jeremia 23:16-29 
Graduale Ps. 17:1,3,4,6,7 

Epistel 1 Korintiërs 12:1-11 
Halleluja Halleluja. Juicht voor God, gij ganse aarde, 

psalmzingt de heerlijkheid van zijn naam, 
maakt zijn lof heerlijk. Halleluja. 

Evangelie Lucas 19:41-48 
Zondagslied Gez. 321: ‘O Vader die uw woning sticht’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gij houdt de hoop in ons levend, God, 
en zonder U is niets van blijvende waarde. 
Wil ons zo doordringen van uw heil, 
dat wij temidden van alle gaven en opgaven 
van het alledaagse leven 
niet uit het oog verliezen 

waar het werkelijk op aan komt. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Verborgene, 

ongekend en geheimvol 
gaat Gij met ons om. 
Wij bidden U: 
maak ons ontvankelijk 
voor de goede woorden 
die Gij spreekt, 

en voer ons binnen 
in de wijsheid van uw koninkrijk 
door Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 

Profeten 1 Koningen 3:5-12 
Antwoordpsalm Psalm 119:121-128 
Evangelie Matteüs 13:44-52 
 

Slotgebed 
Gij, die weet 

wat goed voor ons is: 
verhoor onze gebeden 
en maak ons tot mensen 
die hun rijkdom vinden 
in de wijsheid van Jezus,  
uw Woord, dat vol belofte is, 

en ons binnenvoert 
in de vrijheid van uw kinderen, 

deze dag en alle dagen van ons leven 
Amen. 
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jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die uw volk ontferming schenkt  

in zijn benauwdheid 
en met uw levensadem 
alle onrust stilt, 
spreek tot ons uw Woord 
dat ons bemoedigt en bevrijdt 
en ons tot mensen maakt naar uw hart, 

door Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 63:7-14 
Antwoordpsalm Psalm 114 

Evangelie Marcus 6:45-52 
 
Slotgebed 

Gij, die niet voorbijgaat 
aan mensen in hun angst, 

maar bescherming biedt 

aan allen die tot U roepen, 
wij bidden U: 
schenk uw Geest 
die levend maakt, 
geef ons inzicht in uw wil 
en bemoedig ons 

voort te gaan op uw weg 
die voert naar uw land van belofte: 
een wereld vol gerechtigheid en vrede, 

deze dag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die een vriend 
en een toevlucht zijt, 
Gij pleit voor allen die U zoeken. 
Onderricht ons door uw woorden 

en leer ons bidden 
in de Geest van Jezus, 
die onze voorspraak is bij U, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 

Thora Genesis 18:20-33 
Antwoordpsalm Psalm 138 
Evangelie Lucas 11:1-13 
 
Slotgebed 

Gij, die in uw verborgenheid 

weet wat er omgaat in ons hart, 
laat ons niet vergeefs tot U roepen, 

maar geef ons kracht 
om in goede en kwade dagen 
als waarachtige mensen met elkaar te leven 
in navolging van Hem 

die onze broeder is: 
Jezus, uw Zoon, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 


