Zondag 26 december 2021 -Tweede Kerstdag - 1e zondag na Kerst: “Stefanus, martelaar”
Thema: “De geboorte van een mens”
Voorganger:
ds. Jacob Korf
Ambtsdrager: Ineke Rog Lectrice:
Martha Michielsen
Organist/pianist: Warner Fokkens
Solisten:
Christi en Jaap van der Hauw
Kosters/geluid: Guusje en Jos Vermeulen
Livestream/camera: Theus van den Broek
Orgelspel van Grimoaldo Macchia

Christmas Voluntary
on ‘O come, all ye faithful’

(dedicated to Warner Fokkens)

Welkom
Aanvangslied

Lied 442

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Bemoediging

Ambtsdrager:
Allen

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm van de zondag

Psalm 31: 1 t/m 4

Op U vertrouw ik, Heer der heren

Smeekgebed:

Lied 301 e

Kyrie eleison (2x)

Zingen glorialied

Lied 126: 3 en 5
uit Tussentijd
(tekst Wim Pendrecht; melodie Wim ter Burg)
Refrein: Glorie glanst in vredes naam voor wie in Gods licht wil staan

Drempelgebed

3.Een lied van vrede zingen wij,
een lied voor u, een lied voor mij,
een lied om uit te zingen
dat Hij - gezegend zij zijn naam! voor alle mensen heeft gedaan
zo vele goede dingen.
Refrein.

5.Een rijk van vrede maakt ons vrij.
De Zoon van God voert heerschappij,
zal duisternis verlichten.
Gods rijk komt met gerechtigheid
van nu aan tot in eeuwigheid.
De machten moeten zwichten!
Refrein.

Gebed van de zondag:

Lied 484

“Go, tell it on te mountain”

Eerste lezing:

Titus 2: 11 – 14 (NBV21)

11

Gods genade is openbaar geworden om alle mensen te redden. 12 Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse
begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, 13 in afwachting van
het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van onze grote God en redder Jezus Christus. 14 Hij heeft
zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat zich
volledig inzet om het goede te doen.

Zingen:

Lied 503
“Away in a manger”
1.Away in a manger, no crib for a bed,
The little Lord Jesus laid down His sweet head.
The stars in the bright sky looked down where He lay,
The little Lord Jesus, asleep on the hay.
Oud-Nederlandse tekst:

1.Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was 't weleer,
waar 't Kindeke Jezus lei zijn hoofdje ter neer.
De sterren, zij keken van de hemel zo mooi,
naar het Kindeke Jezus, hoe hij sliep in het hooi.

3.O, zegen de kind'ren veraf en dichtbij,
Gij houdt van hen allen evenveel als van mij.
Gij wilt, dat wij kind'ren, al zijn wij nog klein,
bij u in de hemel ook eens zullen zijn.

Tweede lezing:

Handelingen 6: 8 – 7: 2a, 51 -60; 8: 1 (NBV21)

6 8 Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. 9 Enkele 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, 10 maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en
tegen de Geest die hem bezielde. 11 Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat
Stefanus Mozes en God had gelasterd. 12 Ook het volk hitsten ze op, evenals de oudsten en schriftgeleerden. Ten slotte
namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. 13 Ze lieten valse getuigen komen, die verklaarden:
‘Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, 14 want we hebben hem horen zeggen dat Jezus van
Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.’ 15 Alle leden
van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel.
7 De hogepriester vroeg: ‘Is dat waar?’ 2a Stefanus antwoordde: ‘Broeders, vaders van ons volk, luister naar wat ik u te
zeggen heb.
51

Maar u bent halsstarrig onbesneden van hart en van oren; steeds weer verzet u zich tegen de heilige Geest, zoals uw
voorouders ook al deden. 52 Wie 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, 53 u die de
wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’
54
Toen ze dit hoorden, werden ze razend op hem, ze knarsetandden van woede. 55 Maar 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, 56 en hij
zei: ‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ 57 Maar ze schreeuwden en tierden,
hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. 58 Ze dreven hem de stad uit om hem te
stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. 59 Terwijl Stefanus gestenigd
werd, riep hij uit: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ 60 Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer reken hun deze
zonde net aan! En na deze woorden stierf hij.
8 1 Saulus keurde de moord op hem goed.

Zingen:

Psalm 126: 3

Wat men hier nu met tranen zaait,

(ter nagedachtenis aan ds. D.A van den Bosch, ⴕ 1942 )

Overdenking
Orgelimprovisatie

“De geboorte van een mens”
Lied 511: 5, 6 en 7

Door goede machten trouw en stil omgeven

(ter nagedachtenis van D. Bonhoeffer, ⴕ 1945 )

Gebeden:

Dankgebed – voorbeden – stil gebed

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in
de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars
vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk en de kracht, en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen / Collectes:
De 1e collecte is de Diaconale collecte, u kunt uw gift overmaken op rekeningnr.NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v.
Diaconie Bergkerk onder vermelding van collecte 26 december.
De 2e collecte is voor Kerk en Pastoraat van de wijkgemeente, u kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk onder vermelding van collecte 26 december.

Slotlied

Lied:

“Ere zij God”

Zending en zegen
Orgelspel

Ding dong, merrily on high.
-16th French tune -

