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Elfde zondag van de zomer  groen 
28 augustus / 3 september 

ELK: XV na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 17; RKK: 22e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Neig uw oor, o HEER, antwoord mij,  

Gij zijt mijn God,  
verlos uw knecht die op U vertrouwt.  
Wees mij genadig, o HEER,  

want tot U roep ik de ganse dag. 
 (Psalm 86:1a,2b-3) 
Psalm  Verheug de ziel van uw knecht 

want tot U, Heer, hef ik mijn ziel op. 
Leer mij, HEER, uw weg, 
opdat ik in uw waarheid wandele; 
verenig mijn hart om uw naam te vrezen. 

 (Psalm 86:4,11) 
of: (berijmd) Ps. 86:1,2,4 

 

Gebed van de zondag (Collecta) 
Heer, onze God, wij bidden U: 
behoed uw kerk, voortdurend, 
en aangezien wij in onze menselijke zwakheid 
zonder U ten val komen, 

wend af door uw hulp wat ons schaadt 
en leid ons steeds meer tot de heilzame dingen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 66:5-14 
Graduale Ps. 92:1,2 

Epistel Galaten 5:25 - 6:10 
Halleluja Halleluja. De Heer is een groot God, een 

groot Koning, boven alle goden. Halleluja. 
Evangelie Matteüs 6:24-34 
Zondagslied Gez. 410: ‘Zingen wij van harte zeer’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Bron van kracht, 
van al wat goed is, 
plant in ons hart 
de liefde voor uw Naam, 
geef voeding 
aan ons groeiend geloof 

en waak zorgvuldig 

over de vruchten van uw Geest. 
 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons roepen hoort 
en uw weg ten leven wijst, 
waarop wij mogen wandelen, 
wij bidden U: 
verlicht ons hart 
door uw heilige Geest, 

en spreek uw Woord 
dat bergen verzet 
en ons vertrouwen geeft 
in Jezus, Zoon van de mensen, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Profeten Jeremia 7:23-28 
Antwoordpsalm Psalm 105:1-7 
Evangelie Matteüs 17:14-20 

 
Slotgebed 

Gij, die mensen geneest 
naar ziel en lichaam, 
wij danken U 
voor uw geduld met ons 
in Jezus, uw Zoon. 
Geef ons vertrouwen 

in de kracht van uw Geest 
die het aangezicht van de aarde vernieuwt, 

deze dag en heel ons leven. 
Amen. 



 

Tijdeigen: Zomertijd  459 

jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons nabij wilt zijn, 

niets is te wonderlijk in uw ogen. 
Maak ons aandachtig 
voor uw Woord, 
opdat wij gaan zien 
hoe de weg naar het leven leidt, 
hoe Jezus, uw Zoon, 

ons daarop voorgaat 
tot behoud en vreugde  
van alle mensen op aarde, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 

Profeten Zacharia 8:4-8,20-23 
Antwoordpsalm Psalm 34:12-23 
Evangelie Marcus 8:22-26 
 
Slotgebed 

Gij, die ons ziet en kent, 

open onze ogen  
en vernieuw ons allen door de Geest 
die Gij ons schenkt; 
dat 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 

Gij, die ons hebt uitgenodigd  
de wereld te maken 
tot een woning voor alle mensen, 
bouw ons op tot een gemeenschap 

die leven wil op de grondslag van uw Woord 
en de beoefening van gerechtigheid, 
die ons verenigt tot broeders en zusters, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 

Thora Deuteronomium 24:17-22 
Antwoordpsalm Psalm 113 
Evangelie Lucas 14:1,7-14 
 
Slotgebed 

Gij, die ons een woning bereidt, 

wij danken U 
dat Gij ons gaande houdt 

op de weg door het leven. 
Laat al wat wij doen 
gemeenschap stichten 
en hoop wekken in mensen 

die uitzien naar vernieuwing 
omwille van Jezus, uw Zoon, 
die het ons heeft voorgedaan 
en voor ons ten beste spreekt, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 

 


