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Biddag voor gewas en arbeid
tweede woensdag in maart (of zondag of andere datum)

jaar A
geschriften        Prediker 2:20-27
antwoordpsalm  Psalm 145
evangelie           matteüs 6:19-23

jaar B
geschriften        Prediker 3:1-13
antwoordpsalm  Psalm 126
evangelie           marcus 4:1-9

jaar C
Profeten             2 Kronieken 1:7-13
antwoordpsalm  Psalm 111
evangelie           lucas 11:1-13

of:

jaar A
thora                 deuteronomium 8:1-10
antwoordpsalm  Psalm 104:21-30
brieven              filippenzen 4:4-7
evangelie           matteüs 6:1-15

jaar B
Profeten             1 Koningen 8:35-40
antwoordpsalm  Psalm 107:1-9
brieven              2 tessalonicenzen 3:6-13
evangelie           marcus 11:22-24

jaar C
geschriften        job 28:1-11
antwoordpsalm  Psalm 121
brieven              1 johannes 5:12-15
evangelie           lucas 11:1-13
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510                                             Zondag, feest- en gedenkdagen

24 juni, geboortedag van Johannes de Doper         wit

EVaNGELIscH-LUtHERs DIENstBOEK

Introitus
antifoon             Van de moederschoot af, 

heeft de heer mijn naam geroepen; 
mijn mond maakte hij 
tot een scherp zwaard. 
in de schaduw van zijn hand 
verborg hij mij.
hij maakte mij tot een puntige pijl. 

                                                                (jesaja 49:1b-2)
Psalm                Welzalig de man

die niet wandelt in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
maar aan des hereN wet 
zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst 
bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom, 
geplant aan water stromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
– al wat hij onderneemt, gelukt.
Niet alzo de goddelozen:
die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.
daarom houden de goddelozen geen stand
in het gericht,
noch de zondaars in de vergadering der
rechtvaar digen,
want de heer kent de weg der rechtvaar -
digen,
maar de weg der goddelozen vergaat.

                                                                           (Psalm 1)
of: (berijmd)       Ps. 1

Gebed van de dag (collecta)
barmhartige god, gij oorsprong van alle lichten,
die uw knecht johannes 
voor zijn geboorte hebt uit verkoren
om getuige te zijn 
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van het licht dat alle mensen ver licht,
wij bidden U:
begenadig ons, 
dat wij als johannes ons leven richten op U
en zo christus in ons laten wassen en sterk worden,
uw Zoon, onze heer,
die met U in de eenheid van de heilige geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Profeten             jesaja 40:1-8
graduale           Ps. 72:1,4,7
epistel               handelingen 19:1-7
halleluja            halleluja. geloofd zij de here god, de god

van is raël, die alleen wonderen doet. hal -
leluja.

evangelie           lucas 1:57-68 [69-80]
lied van de dag  gez. 165: ‘toen jezus bij het water kwam’
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512                                             Zondag, feest- en gedenkdagen

25 juni, gedenkdag der Augsburgse Confessie       rood

EVaNGELIscH-LUtHERs DIENstBOEK

Introitus
antifoon             Voor koningen zal ik over uw getuigenissen

spreken zonder mij te schamen.
                                                                  (Psalm 119:46)
Psalm                god is een toevlucht en sterkte,

ten zeerste bevonden een hulp
in be nauwdheden.
daarom zullen wij niet vrezen,
al verplaatste zich de aarde,
al wankelden de bergen
in het hart van de zee.
een rivier –
haar stromen verheugen de stad van god,
de heiligste onder de woningen van de al -
lerhoogste.
god is in haar midden,
zij zal niet wankelen;
god zal haar helpen
bij het aanbreken van de morgen.

                                                             (Psalm 46:2-3,5-6)

of: (berijmd)       Ps. 46

Gebed van de dag (collecta)
heer onze god, 
die uw volk israël uit egypte hebt geleid,
wij bidden U:
heilig en bewaar ook uw kerk
door uw voortdurende ontferming
en daar zij zonder U niet in vrede kan bestaan,
bestuur haar altijd
en leid haar naar de rijkdom van uw genade.
door uw Zoon, jezus christus, onze heer...

Profeten             jesaja 62:6-7,10-12
graduale           Ps. 119:17,18
epistel               1 timoteüs 6:11b-16
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halleluja            halleluja. god de heer is een zon en
schild, de heer geeft genade en eer; het
goede onthoudt hij niet aan hen die onbe -
ris pelijk wandelen, halleluja.

evangelie           matteüs 10:26-33
lied van de dag  gez. 402: ‘Verheugt u, christenen, tesaam’
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514                                             Zondag, feest- en gedenkdagen

29 september, dag van Michaël en alle engelen         wit

EVaNGELIscH-LUtHERs DIENstBOEK

Introitus
antifoon             looft de heer, gij zijn engelen, 

gij krachtige helden die zijn woord volvoert,
luisterend naar de klank van zijn woord. 

                                                                  (Psalm 103:20)
Psalm                loof de heer, mijn ziel

en al wat in mij is, zijn heilige naam;
loof de heer, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden.
looft de heer, al zijn heerscharen,
gij zijn dienaren, die zijn wil volbrengt.

                                                            (Psalm 103:1-2,21)
of: (berijmd)       Ps. 103:1,8,9

Gebed van de dag (collecta)
heer, onze god,
die op wondervolle wijze engelen en mensen
in uw dienst stelt om uw daden te verkon digen,
geef in uw genade, zo bidden wij,
dat ons leven op aarde in goede en kwade dagen
beschermd wordt door de boden van uw heil,
die voor uw aangezicht staan.
door jezus christus, onze heer...

Profeten             jozua 5:13-15
graduale           Ps. 103:2,3,4
tweede lezing     Openbaring 12:7-12
halleluja            halleluja. looft de heer, al zijn werken,

aan alle plaatsen van zijn heerschappij.
halleluja.

evangelie           matteüs 18:1-11
lied van de dag  gez.: 485 ‘O christus, wees geprezen’
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31 oktober, gedenkdag der kerkhervorming       rood

EVaNGELIscH-LUtHERs DIENstBOEK

Introitus
antifoon             geprezen zijt gij, heer; 

leer mij uw inzettingen. 
met mijn lippen verkondig ik 
alle verordeningen van uw mond. 

                                                             (Psalm 119:12-13)
Psalm                in de weg van uw getuigenissen 

verblijd ik mij
als over allerlei rijkdom.
Uw bevelen zal ik overdenken
en op uw paden zal ik letten.
in uw inzettingen zal ik mij verlustigen,
uw woord zal ik niet vergeten.

                                                             (Psalm 119:14-16)
of: (berijmd)       Ps. 119:1,6,7

Gebed van de dag (collecta)
heer, onze god,
sterk en bevestig ons in uw heilig Woord
en help ons, zo bidden wij,
dat het in ons vrucht mag dragen in geloof en werk,
tot lof en eer van uw Naam.
door uw Zoon, jezus christus, onze heer...

thora                 genesis 15:1-6
graduale           Ps. 84:5,6
tweede lezing     Openbaring 14:6-7
halleluja            halleluja. god de heer is een zon en

schild, de heer geeft genade en eer; het
goede onthoudt hij niet aan hen die onbe -
rispelijk wandelen. halleluja.

evangelie           johannes 2:13-22
lied van de dag  gez. 310: ‘bewaar ons, here, bij uw woord’
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516                                             Zondag, feest- en gedenkdagen

1 november, Allerheiligen                                   wit

EVaNGELIscH-LUtHERs DIENstBOEK

Introitus
antifoon             jubelt, gij rechtvaardigen, in de heer, 

een lofzang betaamt de op rechten.
                                                                      (Psalm 33:1)
Psalm                looft de heer met de citer,

psalmzingt hem met de tiensnarige harp.
Want het woord van de heer is waarachtig,
al zijn werk geschiedt in trouw.
hij heeft gerechtigheid en recht lief.
de aarde is vol van de goedertierenheid 
des hereN.
door het woord van de heer

zijn de hemelen ge maakt.
                                                           (Psalm 33:2,4-5,6a)
of: (berijmd)       Ps. 33:1,2,8

Gebed van de dag (collecta)
gij, eeuwige, god boven alle machten,
gij zijt de heilige en in U worden wij geheiligd.
geef ons, zo bidden wij,
dat het geloof van hen die ons zijn voorgegaan
ons mag doen delen 
in uw overvloedige barmhar tigheid,
waarnaar wij oprecht uitzien.
door uw Zoon, jezus christus, onze heer...

Profeten             daniël 12:1-3
graduale           Ps. 34:1,2,4
tweede lezing     Openbaring 7:2-12
halleluja            halleluja. Komt tot mij, allen die vermoeid

en belast zijt, en ik zal u verkwik ken. hal -
leluja. 

evangelie           matteüs 5:1-12a
lied van de dag  gez. 103: ‘de heiligen, ons voorgegaan’

Dienstboek binnenwerk_Dienstboek I - binnenwerk  08-03-10  08:40  Pagina 516



tijdeigen: vaste data                                                                        517

GEMEENscHaPPELIJK LEEsROOstER

Gebed van de dag (jaar A-B-C)
heilige god,
velen zijn ons voorgegaan,
onbekenden en bekenden,
maar allen voor U onvergetelijk,
mensen met een naam.
laat de verbondenheid met hen
ons hier en nu bewegen
te zijn waartoe gij ons roept:
een lid van het lichaam,
een stem in het koor,
een steen van uw bouwwerk.

of:

O god, als wij gedenken
al uw heiligen,
de grote en de kleine mensen
die ons zijn voorgegaan
op de wegen van uw licht,
wil ons dan door hen bemoedigen
om tot het einde toe
uw weg te gaan,
uw heil te zoeken,
uw naam te eren.

jaar A

Gebed van de (zon)dag
eeuwige,
die door het leven en sterven
van uw getui gen
uw Naam geheiligd hebt
in hemel en op aarde,
onderricht ons door uw Woord,
doe ons opstaan in uw licht
en geef dat wij uw heerlijkheid mogen zien
door de barmhartigheid
van jezus, uw Zoon,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen.
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518                                             Zondag, feest- en gedenkdagen

Profeten             jesaja 60:1-11,17-22
antwoordpsalm  Psalm 138 [34:1-10,22]
tweede lezing     Openbaring 7:2-4,9-17
evangelie           matteüs 5:1-12

slotgebed
gij, 
die zachtmoedigen zalig spreekt,
ga ons voor op de weg van de vrede
en maak ons tot uw kinderen,
die gesterkt worden door uw geest,
opdat heel de wereld mag delen
in de vreugde die geen einde heeft
omwille van jezus, uw Zoon,
deze dag en heel ons leven.
Amen.

jaar B

Gebed van de (zon)dag en slotgebed als in jaar a

Profeten             jesaja 60:1-11,17-22
antwoordpsalm  Psalm 138 [24]
tweede lezing     Openbaring 7:2-4,9-17
evangelie           matteüs 5:1-12

jaar C

Gebed van de (zon)dag en slotgebed als in jaar a

Profeten             jesaja 60:1-11,17-22
antwoordpsalm  Psalm 138 [149]
tweede lezing     Openbaring 7:2-4,9-17
evangelie           matteüs 5:1-12
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Dankdag (voor gewas en arbeid)
Eerste woensdag in november (of zondag of andere datum)

jaar A
thora                 deuteronomium 24:15-16
antwoordpsalm  Psalm 65
evangelie           matteüs 20:1-16

jaar B
geschriften        spreuken 6
antwoordpsalm  Psalm 67
evangelie           marcus 4:26-34

jaar C
geschriften        1 Kronieken 29:10-16
antwoordpsalm  Psalm 103
evangelie           lucas 17:11-19

of:

jaar A
thora                 deuteronomium 8:7-18 [28:1-14]
antwoordpsalm  Psalm 65
brieven              2 Korintiërs 9:6-15
evangelie           lucas 12:16-30 [17:11-19]

jaar B
Profeten             joël 2:21-27
antwoordpsalm  Psalm 126
brieven              1 timoteüs 2:1-7 [6:6-10]
evangelie           matteüs 6:25-33

jaar C
thora                 deuteronomium 26:1-11
antwoordpsalm  Psalm 100
brieven              filippenzen 4:4-9 [Openbaring 14:14-18]
evangelie           johannes 6:25-35
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