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Achtste zondag van de zomer  groen 
7 / 13 augustus 

ELK: XII na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 14; RKK: 19e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon O God, haast U om mij te redden,  

o HEER, mij ter hulpe! 
  (Psalm 70:2) 
Psalm  Laten beschaamd en schaamrood worden, 

wie mij naar het leven staan; 
terugdeinzen en te schande worden, 
wie mijn onheil begeren; 

laten zich omkeren van schaamte, 
wie roepen: Ha, ha! 
Laten in U jubelen en zich verheugen 
allen die U zoeken; 
laten wie uw heil liefhebben 
bestendig zeggen: God is groot! 

Ik ben wel ellendig en arm – 

o God, haast U tot mij! 
Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder; 
o Heer, vertoef niet! 

 (Psalm 70:3-6) 
of: (berijmd) Ps. 70 

 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Gij, Eeuwige, God boven alle machten, 
die verhoort boven ons bidden en begrijpen uit 
en ons meer schenkt dan wij verdienen, 
wij bidden U: 

stort over ons uit uw ontferming, 
neem weg wat ons geweten beangstigt 
en schenk ons meer dan wij durven vragen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 6:8-13 [Ezechiël 25:1-7] 

Graduale Ps. 34:1,2,3 
Epistel 2 Korintiërs 3:4-9 
Halleluja Halleluja. Ik wil de HEER te allen tijde  

prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond. 

Halleluja. 
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Evangelie Marcus 7:31-37 
Zondagslied Gez. 15: ‘Loof nu, mijn ziel, de Here’ 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 

 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Gij, die wij mogen aanspreken 
als onze Vader, 
stel ons in staat 

te leven als dochters en zonen van U 

en laat ons groeien 
in de volwassenheid van het geloof. 

 
jaar A 
 

Gebed van de zondag 
Gij, 
die herscheppend 
nabij wilt zijn aan allen 
die in nood en bedreiging 
uw hulp verwachten, 

kom ons tegemoet 
en spreek het Woord 
dat ons vertrouwen geeft in U: 
Jezus Christus, onze Heer, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jona 2:1-11 
Antwoordpsalm Psalm 29 
Evangelie Matteüs 14:22-33 

 
Slotgebed 

Gij, die gezegd hebt: 
‘Vrees niet, Ik ben met u’, 
zend ons van hier naar huis 
om te doen wat voor de hand ligt, 
om liefde te geven en vrede te stichten 
in alle eenvoud en blijmoedigheid,  

bezield door ons vertrouwen 
in de levenskracht van Jezus, onze Heer, 

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

Gij, die omziet naar mensen, 

laat ons niet alleen, 
maar sterk ons met levenskracht 
door het Woord en de Geest 
van Jezus, uw Zoon. 
Open ons hart in dit uur 
voor uw genadige zorg 

die ons omgeeft, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten 2 Koningen 4:8-18 [37] 
Antwoordpsalm Psalm 34:1-11 

Evangelie Marcus 7:24-30 
 
Slotgebed 

Gij, die genadig zijt, 
wij danken U 

dat Gij ons uw stem laat horen 

en uw gezicht laat zien 
in Jezus, uw Zoon. 
Wij vragen U: 
laat ons leven getekend worden 
door zijn beloftevolle woorden, 
zodat uw Geest alle mensen nabij komt, 

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

 
Gebed van de zondag 

Enige en Barmhartige, 
Schepper van blijdschap, 
houd ons in gedachtenis, 
want wie zouden wij zijn 

als niet uw zorg ons omgeeft? 
Geef toekomst aan allen, 
opdat wij het leven genieten 
door het Woord van Jezus, uw Zoon, 

die ons uw heerlijkheid binnenleidt, 
dit uur en al onze dagen. 

Amen. 
 
Profeten Jesaja 65:17-25 
Antwoordpsalm Psalm 33:12-22 
Evangelie Lucas 12:32-40 
 

Slotgebed 
Gij, Schepper van een nieuwe hemel  

en een nieuwe aarde, 
Gij, die onze God genoemd wil worden, 
wij danken U 
dat geen mens tevergeefs  

hoeft uit te zien naar bevrijding. 
Laat het Woord van Jezus, uw Zoon, 
ons waakzaam maken 
en ons doen werken 
aan uw stad van vrede, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 

Amen. 


