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Zondag 26 december 2021 

Gedenkdag van Stefanus, diaken en eerste martelaar 

Om 10.00 uur in Het Trefpunt van de Protestantse 

Gemeente te Bennebroek 

 

Voorganger: ds. Janneke Nijboer 

Orgel en piano: Marcel den Dulk 
 

 

 



Woord van welkom door ouderling van dienst 

 

Openingshymne      Hymne   lied 488 
 

In den beginne was het woord, 
op aarde is zijn stem gehoord 
die spreken wil tot elk geslacht, 
Hij werd geboren in de nacht. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

Openingsvers 
 

v. Christus is geboren! 

    Kom, laten wij Hem aanbidden! 



Psalmgebed  Psalm 95,  

tekst: Ida Gerhardt en Marie H. van der Zeyde 

 

Komt, maakt thans muziek voor de Heer: 

de bazuin voor de rots onzer vrijheid! 

Treden wij voor zijn aanschijn met lofzang, 

jubelend bij de harpen voor Hem. 

Wat een godheid groot is de Heer, 

koning groot, alle goden te boven. 

In zijn hand zijn de diepten der aarde 

en de steilten der bergen beheerst Hij; 

Aan Hem hoort de zee want Hij schiep haar, 

en het land, dat zijn handen formeerden. 

Nadert, buigen deemoedig wij neer, 

knielen wij voor de Heer die ons maakte: 

Onze God is Hij, wij zijn het volk dat hij weidt –  

de schapen in zijn hoede. 

Het is heden! hoort naar zijn stem: 

Verhardt niet uw hart, 

als bij Meriba, als bij Massa, toen in de woestijn; 

toen uw vaderen Mij hebben verzocht, 

Mij tartten – en nog zagen mijn daden! 

Veertig jaren heeft dat geslacht 

mijn wrevel gaande gemaakt 

en ik dacht: Zij blijven een volk 

dat zwerfziek is in zijn hart: 

Zij willen mijn wegen niet kennen! 

Toen zwoer ik mijzelf in mijn toorn: 

De rustplaats die Ik voor hen had – 

Als zij daar nog ooit zullen komen! 



Lofprijzing 
 

v. Eer aan de Vader en de Zoon  

    en de Heilige Geest, 

    zoals het was in het begin en nu en altijd 

    en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Schriftlezing  Handelingen 6: 8-7: 2a, &: 52 – 60 

 

Beurtzang 
 

v. Mijn kracht is de Heer 

a. Hij is mijn lofzang 

v. Mijn kracht is de Heer 

a. Hij heeft mij redding gebracht 

v. Hij is mijn lofzang. 

a. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

v. Zoals het was in het begin en nu en altijd 

     en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

a. Mijn kracht is de Heer 

    Hij heeft mij redding gebracht 

 

Preek 

 

Muziek 

 

Gaven delen  

Voor Sint Immanuel en Artsen zonder Grenzen 

 

Slotgebeden 

 

 



Lofzang Zacharias 158b 
 

Een schoot van ontferming is onze God. 

Hij heeft ons gezocht en gezien 

zoals de opgaande zon aan de hemel. 

Hij is ons verschenen toe wij in 

duisternis waren, in schaduw van dood. 

Hij zal onze voeten richten 

op de weg van de vrede. 

 

Zegen 
 

v. De Eeuwige schenke ons zijn zegen 

    Hij beware ons voor onheil  

    en geleide ons tot eeuwig leven. 

a. Amen 

 

v. Loven wij de Eeuwige! 

a. Wij danken God! 

 

 

 

 

U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de 

Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek, 

NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 26 december 
2021. 
 
 

 


