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Dertiende zondag van de zomer  groen 
11 / 17 september 

ELK: XVII na Trinitatis; OKK: na Pinksteren 19; RKK: 24e door het jaar 
 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 

Introitus 
Antifoon O God, ons schild, zie en aanschouw het 

aangezicht van uw gezalfde.  

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

o HEER der heerscharen! 

Mijn ziel verlangt, ja smacht  
naar de voorhoven des HEREN; 
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. 84:1,2,6 

 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Heer, God, wij bidden U: 
geef ons uw heilige Geest, 
opdat wij uw Woord horen en aannemen,  
zodat onze ziel daardoor geheiligd 

en onze wandel vernieuwd worde. 
Door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Baruch 2:9-15 [4:21-29] 
Graduale Ps. 33:1,2,4 
Epistel Efeziërs 4:1-6 

Halleluja Halleluja. Gij, die de Heer vreest,  
vertrouwt op de Heer,  
Hij is uw hulp en schild. Halleluja. 

Evangelie Lucas 14:1-11 

Zondagslied Gez. 314: ‘Gij die gelooft, verheugt u 
samen’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 

Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 
Gij, die alles hebt geschapen 
en die boven alle machten staat, 
verlies ons niet uit het oog, 
maar help ons U te dienen 

met geheel ons hart, 

en laat ons ondervinden 
dat wij verzoend zijn 
met U en met elkaar. 

 
jaar A 

 
Gebed van de zondag 

Gij, die ons op handen draagt, 
betoon ons uw barmhartigheid 
hier in uw huis en overal op aarde. 
Open ons hart 

voor uw Woord van bevrijding. 
Doe ons horen 
wat wij U waard zijn 
en maak ons tot mensen 
die elkaar het leven schenken 
omwille van Jezus, uw Zoon, 

onze weg en waarheid, 
vandaag en al onze dagen. 
Amen. 

 

Thora Exodus 32:7-14 
Antwoordpsalm Psalm 103:8-12 

Evangelie Matteüs 18:21-35 
 
Slotgebed 

Gij, die mensen vergeeft, 
verhoor onze gebeden 
en doe heel de wereld 

de vreugde ervaren 
van waarachtige verzoening. 

Laat het een begin van vrede zijn 
die bestendig is, 
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vandaag en tot het einde van onze dagen. 
Amen. 

jaar B 
 

Gebed van de zondag 
Gij, die goed zijt en rechtvaardig, 
schenk ons levensvreugde 
door uw Woord 
dat opbloeit in ons midden. 
Schenk ons genezing 

door uw Geest 
in Jezus, onze broeder, 
die de bron van leven is 
voor alle mensen op aarde, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 45:20-25 
Antwoordpsalm Psalm 116:1-9 
Evangelie Marcus 9:14-29 
 

Slotgebed 

Gij, die ons opricht ten leven 
in Jezus, onze broeder, 
laat zijn Geest bezit van ons nemen, 
opdat al wat wij zijn en doen 
de vrede nabij brengt 
waartoe Gij ons roept 

overal op aarde, 
vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen.  
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

God van Abraham, Isaak en Jakob, 

Gij, die U ontfermt over ons mensen, 
laat ons horen 
hoe Gij ons nabij komt 
in uw Woord 
dat opklinkt in ons midden. 
Schenk uw Geest 

die ons tot uw kinderen maakt 
door Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Thora Exodus 32:7-14 

Antwoordpsalm Psalm 51 
Evangelie Lucas 15:1-10 
 
Slotgebed 

Barmhartige God, 

laat ons leven gedragen worden 

door vertrouwen in uw zorg 
die groter is dan ons falen, 
en voer ons van dag tot dag 
op de weg van Jezus, uw Zoon, 
die ons thuis doet zijn bij U, 
vandaag en tot het einde van onze dagen. 

Amen. 
 
 


