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Zevende zondag van de zomer  groen 
31 juli / 6 augustus 

ELK: XI na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 13; RKK: 18e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Geducht zijt Gij, o God, uit uw heiligdom. 

Hij, de God van Israël verleent sterkte  
en volheid van kracht aan zijn volk.  

 (Psalm 68:36) 

Psalm  God staat op, 
zijn vijanden worden verstrooid, 
zijn haters vluchten voor zijn aangezicht. 

Maar de rechtvaardigen verheugen zich, 
zij juichen voor Gods aangezicht 
en zijn blijde met vreugdebetoon. 
Geprezen zij de Heer. 
Dag aan dag draagt Hij ons;  
die God is ons heil. 

 (Psalm 68:2,4,20) 

of: (berijmd) Ps. 68:1,2,7,12 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, die uw macht toont 
vooral in vergeving en ontferming, 

laat ons uw barmhartigheid rijkelijk ervaren, 
zo bidden wij,  
opdat wij onze toevlucht nemen tot uw beloften 
en zo deel krijgen aan de hemelse goederen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 

Profeten Daniël 3:34-45 (apocrief) 
Graduale Ps. 17:1,2,3 
Epistel 1 Korintiërs 15:1-10 
Halleluja Halleluja. Looft de HEER, roept zijn Naam 

aan, maakt onder de volken zijn daden be-
kend. Halleluja. 

Evangelie Lucas 18:9-14 
Zondagslied Gez. 407: ‘Christus mijn Heer, op U alleen’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Wees uw mensen nabij, God, 
en zegen hen die tot U bidden. 
Gij zijt onze schepper, 
Gij behoedt ons levenslang. 
Breng tot bloei 

wat Gij in ons gezaaid hebt 
en koester zorgvuldig 
wat tot bloei komt. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, God, vol van genade en vergeving, 
wees hier aanwezig, 
en zegen ons met uw Woord 
dat ons tot broeders en zusters maakt, 
en onze honger voedt 
naar gerechtigheid en vrede voor allen. 

Schenk ons uw goede Geest 
omwille van Hem 
die ons toegang geeft tot U: 
Jezus Christus, onze Heer, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Nehemia 9:15-20 
Antwoordpsalm Psalm 78:13-22 
Evangelie Matteüs 14:13-21 

 
Slotgebed 

Gij, die nabij wilt zijn 
voor allen die honger hebben 
en onder het leven gebukt gaan, 
maak ons tot mensen 
die elkaar hoop geven, 
zodat de aarde vervuld wordt 

van menslievendheid die duurzaam is, 
en allen verzadigd worden 
van uw levensbrood, 

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

God van hemel en aarde, 

Gij, die ons brengen wilt 
naar het land van belofte, 
doe ons wandelen in uw wegen, 
en open ons hart 
voor uw bevrijdend Woord, 
opdat wij gaan zien 

wat ons tot vrede strekt 
in Jezus Messias  
die werkelijk leven geeft, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 

Thora Deuteronomium 10:12-21 
Antwoordpsalm Psalm 15 
Evangelie Marcus 7:1-23 
 
Slotgebed 

Gij, die ons ziet en kent, 

vernieuw ons allen door de goede Geest 
die Gij ons schenkt, 
zodat wij ons afwenden van alles 
wat mensen onrecht doet 
en elkaar in liefde gaan dienen, 
zoals Jezus, uw Zoon, 

de ware weg ten leven, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Verborgen God, 
die in alle wijsheid 
onze zwakheden bedekt, 
toon ons de weg 

naar leven en vrijheid 
door uw Woord 
dat Gij gesproken hebt 
in Jezus, uw Zoon, 

die ons voorbeeld is 
van dag tot dag 

en ons tot wijze mensen maakt, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Geschriften Prediker 2:1-11 
Antwoordpsalm Psalm 49:1-13 

Evangelie Lucas 12:13-21 
 

Slotgebed 
Gij, die luistert 
als wij tot U bidden, 
doe ons uw wil verstaan, 

behoed onze ziel 
en maak ons tot mensen 
aan wie het leed van de wereld 
niet voorbijgaat, 
maar die zich bekommeren 
om elkaars geluk, 

omwille van Jezus, uw Zoon, 
onze Leidsman ten leven, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

 
 


