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Tiende zondag van de zomer  groen 
21 / 27 augustus 

ELK: XIV na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 16; RKK: 21e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon O God, ons schild, zie en aanschouw het 

aangezicht van uw gezalfde.  
Want één dag in uw voorhoven 
is beter dan duizend elders.  

 (Psalm 84:10-11a) 
Psalm  Hoe lieflijk zijn uw woningen, 

o HEER der heerscharen! 

Mijn ziel verlangt, ja smacht  
naar de voorhoven van de Heer; 
mijn hart en mijn vlees  
jubelen tot de levende God. 
Welzalig zij die in uw huis wonen, 
zij loven U gestadig. 

Want God de HEER is een zon en schild, 

de HEER geeft genade en eer; 
het goede onthoudt Hij niet aan hen 
die onberispelijk wandelen. 

 (Psalm 84:2,3,5,12) 
of: (berijmd) Ps. 84:1,5,6 

 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, boven alle machten, 
geef ons een echt en eerlijk geloof, 
zo bidden wij U, 
en vermeerder dat dagelijks in ons. 

Geef ons ook hoop en liefde, 
opdat wij U en onze naaste 
naar uw welbehagen dienen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 56:1-8 

Graduale Ps. 118:3,6 
Epistel Galaten 5:16-24 
Halleluja Halleluja. Wie lof offert, eert Mij en baant 

de weg, dat ik hem Gods heil doe zien. 

Halleluja. 
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Evangelie Lucas 17:11-19 
Zondagslied Gez. 20: ‘Laat ons nu vrolijk zingen’ 
 
 

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

Gij, die richting geeft 
aan onze gedachten en verlangens, 

wek op in ons hart 

liefde voor wat Gij van ons vraagt 
en verlangen naar wat Gij wilt geven. 
Dan zullen wij ervaren, 
temidden van alles wat onzeker maakt, 
dat er een onuitputtelijke bron is 

waaruit wij vreugde kunnen scheppen. 
 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die luistert naar mensen, 

wees hier aanwezig 
en doe ons ondervinden 
hoe Gij ons de poort tot uw rijk opent 
in Jezus, de Zoon der mensen. 
Onderricht ons 
hoe wij door zijn Woord 

ons leven zullen behouden 
en de aarde 
een huis van gerechtigheid wordt, 
dit uur en al onze dagen. 

Amen. 
 

Profeten Jesaja 51:1-6 
Antwoordpsalm Psalm 138 
Evangelie Matteüs 16:21-27 
 
Slotgebed 

Gij, die ons roept tot een gemeenschap 

in Jezus, uw betrouwbare Getuige, 
maak uw Kerk bereid 

zich telkens opnieuw 
gewonnen te geven 
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aan zijn woorden 
en bedacht te zijn op uw koninkrijk 
om zo een licht te worden 
voor alle mensen op aarde 

in de kracht van uw Geest, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
jaar B 
 

Gebed van de zondag 
Gij, die woorden spreekt 
van Geest en leven, 
open onze oren voor Hem 
die ons bevrijden zal, 
Jezus Messias. 

Laat zijn Geest allen vernieuwen 
die zoeken naar leven en geluk, 
en uitzicht en hoop geven 
aan wie in nood en verdrukking verkeren, 
opdat zij verzadigd worden 

door uw goedheid, 

vandaag en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten 2 Koningen 4:42-44 
Antwoordpsalm Psalm 78:17-29 
Evangelie Marcus 8:1-21 

 
Slotgebed 

Gij, die ons aanspreekt 

in het Woord van Jezus, onze broeder, 
laat ons aan Hem vasthouden 
bij al wat ons overkomt 

omwille van de vrede op aarde, 
de gerechtigheid onder de mensen 
en de toekomst van allen 
die geboren worden onder de zon. 
Geef ons allen,  
dat wij deelgenoten worden van uw koninkrijk,  

in hemel en op aarde, 

vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, Heilige van Israël, 
die U verheft in ontferming 
en alle mensen 
wilt verzamelen tot een volk 

door uw beloftevol Woord, 
wijs ons de weg in Jezus, uw Zoon, 
de boodschapper van uw heil 
voor alle volken op aarde, 

en doe ons ingaan in uw huis vol vreugde, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Profeten Jesaja 30:15-21 
Antwoordpsalm Psalm 112 
Evangelie Lucas 13:22-30 
 

Slotgebed 
God van Abraham, Isaak en Jakob, 

verhoor onze gebeden 
en laat de wereld de vrede kennen 
waarvan Hij de belofte is, 
die zich prijs heeft gegeven 

om allen voor U te winnen, 
Jezus, onze leraar ten leven. 
Doe ons met Hem aanliggen 
in uw koninkrijk vol gerechtigheid, 
deze dag en al onze dagen. 
Amen. 

 


