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Twaalfde zondag van de zomer  groen 
4 / 10 september 

ELK: XVI na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 18; RKK: 23e door het jaar 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus 
Antifoon Wees mij genadig, o Heer, 

want tot U roep ik de ganse dag. 
Want Gij, Heer, zijt goed 
en gaarne vergevend,  

rijk in goedertierenheid  
voor allen die U aanroepen.  

 (Psalm 86:3,5) 

Psalm  Ik zal U loven, Heer, mijn God,  
met mijn ganse hart, 
en uw naam eren voor altoos; 
want uw goedertierenheid 
is groot jegens mij, 
Gij toch hebt mijn ziel gered 

uit het zeer diepe dodenrijk. 

Gij, Heer,  
zijt een barmhartig en genadig God, 
lankmoedig 
en rijk aan goedertierenheid en trouw. 
Wend U tot mij en wees mij genadig. 

 (Psalm 86:12-13,15-16a) 
of: (berijmd) Ps. 86:5,6,7 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, onze God, zuiver en bescherm uw kerk, 
zo bidden wij, in voortdurende ontferming 

en bestuur haar altijd met uw genade, 
daar zij zonder U niet kan bestaan. 
Door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Daniël 9:14-19 
Graduale Ps. 102:1,6,8 

Epistel Efeziërs 3:13-21 
Halleluja Halleluja. Hij heeft aan zijn volk verlossing 

gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeu-
wig verordend, heilig en geducht is zijn 

Naam. Halleluja. 
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Evangelie Lucas 7:11-16 
Zondagslied Gez. 19: ‘Uit angst en nood stijgt mijn ge-

bed’ 
 

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

Gij hebt ons niet alleen bevrijd, God, 

maar ons ook verheven 

tot uw dochters en uw zonen. 
Wil ons dan zo bezielen, 
dat wij ons gedragen 
als bevrijde mensen, 
en het waard zijn 

de erenaam te dragen 
die Gij ons hebt gegeven. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die luistert naar mensen 
die vol verwachting 
uw Naam aanroepen, 
Gij, die U verheugt in mensen 
die zich wenden tot U, 
leg ons in de mond 

wat wij moeten vragen. 
Onderricht ons door Hem 
die uw stem in ons midden is: 
Jezus, onze Heer, 

onze tochtgenoot, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen. 
 
Profeten Ezechiël 33:7-11 
Antwoordpsalm Psalm 119:33-40 
Evangelie Matteüs 18:[1] 15-20 
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Slotgebed 
Gij, die ons bidden hoort 
en onder ons aanwezig zijt 
in alle goedheid en vergeving 

die wij mogen ondervinden, 
laat het zo blijven onder ons 
en moge uw koninkrijk komen 
waarin wij spelen voor uw aangezicht 
en eindelijk mensen zijn in uw Naam, 
deze dag en al onze dagen. 

Amen. 
 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die recht verschaft 

door uw Naam, 
kom met uw Geest 
in ons midden,  
leer ons uw Woord te onderhouden, 
opdat wij leven, 

en doe ons weten 

dat Gij altijd naar ons luistert 
in Jezus Christus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Thora Deuteronomium 4:1-2,9-20 

Antwoordpsalm Psalm 54 
Evangelie Marcus 8:27-9:1 
 

Slotgebed 
Gij, die ons uitnodigt 
om met U te leven, 

maak ons tot nieuwe mensen 
die vrijuit U willen volgen 
en doe heel de wereld 
de genezende kracht 
van uw liefde ondervinden, 
opdat uw koninkrijk kome, 

deze dag en al onze dagen. 

Amen. 
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jaar C 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons de weg ten leven hebt gewezen, 
onderricht ons door uw Woord, 
zodat wij een wijs hart krijgen 
en U kunnen volgen  

in het voetspoor van Jezus, uw Zoon. 
Dan zullen wij het leven genieten 
en gaande blijven 
in verwondering en hoop, 

dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Thora Deuteronomium 30:15-20 
Antwoordpsalm Psalm 1 
Evangelie Lucas 14:25-33 
 
Slotgebed 

Gij, die ons een woning bereidt, 
wij danken U voor de wijsheid 

die onder ons verschenen is 
in Jezus, uw Zoon. 
Maak ons bereid 
ons te laten gezeggen 

door zijn woorden 
en Hem te volgen 
op de weg ten leven 
om zo het geluk te vinden, 
waarvan Hij de belofte is, 
vandaag en al onze dagen. 

Amen. 
 


