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Aan deze dienst werken mee:

Josha Veger, ouderling
                  , diaken
Barbara Bakker, lector
Mannes Hofsink, cantor-organist
Marieke van der Wal, voorzang
ds. Evert Jan Veldman, voorganger
Adrie Huttenga, geluid
Frank Bandringa, beeld
Alexander Brands, koster



VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Ontsteken van de kaarsen

Gemeente gaat staan
Zingen: ‘In den beginne was het woord’ – Lied 488 vers 1, 3 en 4

  

3 Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij troont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

4 Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
dit licht dat zoveel luister schiep.

Bemoediging en drempelgebed:
o.: Onze hulp is de naam van de Eeuwige                
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft              
o.: Licht uit de hoge                                           
a.: omstraal en verwarm ons                          
o.: Liefde uit de eeuwigheid                                
a.: wek in ons de nieuwe mens
o.: Immanuël – God met ons                                
a.: Wees onze reisgenoot                                
o.: Amen                                                         



Kyrie en Gloria: - Gemeente gaat zitten

o.: Laten wij roepen tot God om zijn ontferming over deze wereld
     en hem loven om zijn liefde en zijn eindeloze trouw 

Glorialied: ‘God uit God, Gij eerstgeboren’ – Lied 726: 6



RONDOM HET WOORD

Groet
l.: De Eeuwige zal bij u zijn
a.: Ook u zal God bewaren

Lezing: Handelingen 6,8 – 7,2a . 52 – 60 
8Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen 
onder het volk. 9Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe 
ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en 
Asia, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten, 10maar ze 
konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Geest die hem 
bezielde. 11Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden 
gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. 12Ook het volk hitsten ze op, 
evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus 
gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. 13Ze lieten valse getuigen 
komen, die verklaarden: ‘Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en 
de wet, 14want we hebben hem horen zeggen dat Jezus van Nazaret de heilige 
plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal 
veranderen.’ 15Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en 
zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. 1De hogepriester vroeg: ‘Is dat 
waar?’ 2Stefanus antwoordde: ‘Broeders, vaders van ons volk, luister naar wat ik
u te zeggen heb.
52Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de 
komst van de rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu 
de rechtvaardige verraden en vermoord, 53u die de wet ontvangen hebt door 
tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’
54Toen ze dit hoorden, werden ze razend op hem, ze knarsetandden van 
woede. 55Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de 
hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand 
stond, 56en hij zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods 
rechterhand staat.’ 57Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor
hun oren en stormden met zijn allen op hem af. 58Ze dreven hem de stad uit om
hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman 
die Saulus heette. 59Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, 
ontvang mijn geest.’ 60Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun
deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.



Zingen: ‘In uwe handen, God, almachtig’ – Psalm 31: 4 en 13

13 Doe over mij genadig lichten
uw liefelijk gelaat,
verlos mij van hun haat.
Kom om uw knecht weer op te richten,
hem die in zijn ellende
zich altijd tot U wendde

Lezing: Matteüs 23, 34 – 39 (NBV)
34Daarom, luister! Ik stuur profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie 
toe. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie 
synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen. 35Zo zal al het onschuldige 
bloed dat op aarde is vergoten jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van 
Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die 
jullie vermoord hebben tussen de tempel en het altaar. 36Ik verzeker jullie: op 
deze generatie zal dit alles neerkomen. 37Jeruzalem, Jeruzalem, jij die de 
profeten doodt en stenigt wie naar je toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb Ik je 
kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder
haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. 38Jullie tempel wordt geheel 
aan zijn lot overgelaten. 39Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie Mij niet meer
zien, totdat je zult zeggen: “Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer!”’



Evangelie-acclamatie  

Overweging

Orgelspel

Zingen: ‘Christus, uit God geboren’- Lied 517: 1, 2 en 5



2 Gij, als een mens geboren,
vervult voor ons de tijd.
Nooit gaan wij meer verloren
voor God in eeuwigheid.
De dood mag niets meer hopen.
Nu zich de hemel opent
toont gij ons Gods beleid.

5 Wij sterven aan uw goedheid,
die ons het leven geeft.
De oude mens moet heengaan,
de nieuwe Adam leeft.
Vernieuw ons doen en denken,
dat wij ons aan U schenken,
ons hart al bij U leeft.

GEBEDEN EN GAVEN

Mededelingen

Gaven 
- 1e Collecte: 
- 2e Collecte:  
Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief  

[Wijkdiaconie: NL61INGB 0007 3970 15] 

U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is, zonder bestemming
zal de gift over beide collecte doelen gelijk verdeeld worden. 

Dankgebed 

Voorbeden en stil gebed 
Tot u bidden wij:

Onze Vader:      



Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. (NBV 2021)

TENSLOTTE

Zingen: ‘In  ’t woeden aller tijden’- Lied 968: 4 en 5



5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met al wie overwonnen,
al wie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid

Zending en zegen

a.: Amen

Orgelspel


