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Negende zondag van de zomer  groen 
14 / 20 augustus 

ELK: XIII na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 15; RKK: 20e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Geef acht, o HEER, op uw verbond  

en vergeet niet voor immer  
het leven van uw ellendigen.  
Sta toch op, o God!  

Voer toch uw rechtsgeding.  
 (Psalm 74:20a,19b,22a) 
Psalm  Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos, 

brandt uw toorn  
tegen de schapen die Gij weidt? 
Gedenk uw gemeente, 
die Gij vanouds hebt verworven, 
die Gij verlost hebt 
als de stam van uw erfdeel, 

de berg Sion,  

waarop Gij uw woning hebt gevestigd. 
Richt uw schreden  
naar wat voorgoed in puin ligt; 
alles heeft de vijand in het heiligdom ver-
nield. 

Toch is God mijn Koning van oudsher, 
die in het midden der aarde 
verlossing bewerkt. 

 (Psalm 74:1-3,12) 
of: (berijmd) Ps. 74:1,2,7,13,14 
 

Gebed van de zondag (Collecta) 
Heer, God, machtig in uw ontferming, 
die door uw genade uw gelovigen in staat stelt 
U waardig en naar uw welbehagen te dienen, 
wij bidden U: 
geef dat wij ingaan op uw beloften 

en de verkondiging van uw Woord 
zonder ergernis en aanstoot tegemoet treden. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 

Profeten Jesaja 33:2-9 [10] 
Graduale Ps. 74:11,12 
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Epistel Galaten 3:15-22 
Halleluja Halleluja. Looft, gij knechten des HEREN, 

looft de Naam des HEREN. De naam des 
HEREN zij geprezen van nu aan tot in eeu-

wigheid. Halleluja. 
Evangelie Lucas 10:23-37 
Zondagslied Gez. 404: ‘U Here Jezus roep ik aan’ 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 

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

Grote en goede God, 
wat Gij aan goeds hebt toegedacht 
aan wie U in liefde zoeken, 

is voor onze ogen verborgen. 
Raak dan onze harten aan, 
zodat wij U kunnen liefhebben 
boven al het andere 
en uw beloften hoger stellen 
dan onze eigen verlangens. 

 
Jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Barmhartige, 
open ons voor uw Woord 

en maak ons ontvankelijk 
voor uw beloften, 
die voor alle mensen zijn bestemd. 
Doe ons groeien tot de gerechtigheid 

van Jezus, uw Zoon, 
die ons vrije mensen zal maken, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 56:1-7 
Antwoordpsalm Psalm 67 
Evangelie Matteüs 15:21-28 
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Slotgebed 
Gij, die ons hier 
tot een gemeenschap maakt, 
verhoor ons gebed 

en laat uw liefde 
ons maken tot mensen 
die met elkaar gaan delen 
wat het leven ons brengt. 
Genees ons zo van alle kwaad 
en maak ons gelukkig 

door Jezus Christus, onze Heer, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 

Gebed van de zondag 
Waarachtige God, 
die ons verdorde leven 
wil opfrissen door uw genade, 
schenk ons uw blijdschap, 

open onze oren 

en doe ons hart opspringen van vreugde  
door het Woord van Jezus, uw Zoon, 
uw betrouwbare Getuige, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 

Profeten Jesaja 35:1-10 
Antwoordpsalm Psalm 146 
Evangelie Marcus 7:31-37 

 
Slotgebed 

Gij, die ons opricht 

uit verlamming en pijn, 
maak ons tot nieuwe mensen 
en doe heel de wereld 
de genezende kracht 
van uw liefde ondervinden, 
deze dag en tot het einde van onze dagen. 

Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Eeuwige, 
die hemel en aarde vervult, 
laat de woorden 
die Gij tot ons spreekt 

ons openen 
voor de kracht van uw Geest, 
in het voetspoor van Hem 
die ze ten einde toe heeft volbracht: 

Jezus, uw dienaar, ons levenslicht, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Profeten Jeremia 23:23-29 
Antwoordpsalm Psalm 82 
Evangelie Lucas 12:49-56 
 

Slotgebed 
Betrouwbare God, 

wij danken U 
voor het vuur 
dat Gij op aarde hebt gebracht 
in Jezus, uw Zoon. 

Ontsteek in ons allen 
het vuur van uw liefde, 
vergeving en goedheid, 
en maak zo uw aarde bewoonbaar, 
deze dag en al onze dagen. 
Amen. 

 


