Orde van dienst 2e Kerstdag/ Dag van Stefanus
op 26 december 2021 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: ds. Sita Hofstra
Organist: Rene Glade
Thema: “Stefanus, Paulus en de verschijning van Christus”
- Welkom en mededelingen
- Eerste lied: Lied 488 “In den beginne was het woord”: 1 t/m 5
1. In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.
2. Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.
3. Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont 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.
5. Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
in den beginne was het woord.
-

Stil gebed
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-

Bemoediging en drempelgebed m.b.v. Lied 298 “Eeuwige, onze God”
(gezongen door koortje)
3. Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien,
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord,
hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt,
maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent,
leer ons U kennen.
Die Bron van Leven wordt genoemd,
doe ons weer leven.
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
wees hier aanwezig.

-

Kyriëgebed, waarbij elke bede beantwoord wordt met:
“Heer ontferm u over ons” (gezongen door het koortje)

-

Glorialied: Lied 468 “Prijs de Heer die herders prijzen”: 1 t/m 4
1. Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.
2. Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.
3. Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.
4. Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

- Gebed om Gods Geest
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- Lezing: Handelingen 6:8 t/m 7:2a en 7:52 t/m 60
De aanklacht tegen Stefanus
68Stefanus 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 heilige 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 uit 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.
De verdediging van Stefanus
71De hogepriester vroeg: ‘Is dat waar?’ 2Stefanus antwoordde: ‘Broeders en
leden van het Sanhedrin, 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.’
De steniging van Stefanus
54Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden.
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: Lied 908: 1 en 2 “Ik heb U lief, o mijn beminde”
1. Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.
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2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, – o kom dan, kom,
Christus, mijn bruidegom!
- Lezing: Handelingen 9: 1-6
Saulus geroepen
91Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood.
Hij ging naar de hogepriester 2met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te
geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die
hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon
meevoeren naar Jeruzalem. 3Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd
hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4Hij viel op de grond en
hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ 5Hij
vroeg: ‘Wie bent u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt.
6Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’.
- Zingen: Lied 500: 1, 2 en 4 “Uit uw verborgenheid voorbij aan onze
grenzen, straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen.”
1. Uit uw verborgenheid
voorbij aan onze grenzen,
straalt lichte eeuwigheid
als daglicht voor de mensen.
Uw wijde hemel welft
zich rond over de aarde.
Gij zult op vaste grond
ons voor het donker sparen.
2. Uit uw verborgenheid
hebt Gij ons aangesproken,
de weerstand van de nacht
met heilig vuur gebroken.
Gij brandt uw eigen naam
voorgoed in onze dagen
en schrijft in ons bestaan
uw woord van welbehagen.
4. Uit uw verborgenheid
ons zo te na gekomen,
deelt Gij in onze nacht
en zaait er nieuwe dromen.
Zolang het donker duurt,
de moed ons wordt ontnomen,
voed ons dan met de hoop
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- Verkondiging

-

Zingen: Lied 502 “Wij zingen door de tranen heen” : 1 t/m 4
(coupletten door koortje, refrein door allen?)
1. Wij zingen door de tranen heen,
vér boven onze macht,
omdat in ongekende nacht
als blijvend teken van de dag
één ster ons tegenlacht.
2. Een lied voor mensen, nameloos,
verstoken van elk licht, –
de hemel doof, geen God te zien,
geen droom en alle toekomst dicht,
geen woord, geen vergezicht:
3. Dan toch, door onze tranen heen,
vér boven onze macht:
God heeft naar mensen omgezien!
Dit Kind, hier aan het licht gebracht:
zó heeft Hij ons gedacht!
4. Ons lied voert over alle nacht
de hoogste boventoon, –
verwonderd omdat in een kind
God zijn gezicht aan mensen toont,
en in hun wereld woont.

- Aankondiging collecte
- Gebeden:
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- Slotlied: Lied 506 “Wij trekken in een lange stoet” : 1 t/m 4
1. Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Betlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor Hem!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!
2. Al zijt Gij nu nog maar een kind
zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!
3. Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat!
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!
4. Wij gaan op weg naar Betlehem,
daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
Wij loven U, koning en Heer!
- Zegen
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