
EERSTE ZONDAG VAN KERSTMIS 
GEDACHTENIS VAN STEFANUS, DIAKEN EN EERSTE MARTELAAR

ZONDAG 26 DECEMBER 2021

KLOKGELUI
ORGELSPEL 
STILTE De kaarsen worden aangestoken

INTROITUS Lied 206 « De zon gaat op » Voorganger 2, 4 

v. In de + naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest

a. Amen.
v. Ik zal opgaan tot het altaar Gods,
a. tot God, mijn geluk, mijn feest.
V . Onze hulp is in de Naam van de HEER

a. die hemel en aarde gemaakt heeft.

GEBED VAN TOENADERING
v. Laten wij onze schuld belijden

in vertrouwen op Gods barmhartigheid.
a. Voor U belijden wij, almachtige God,

voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben,
in gedachte, woord en daad,
in het kwade dat wij gedaan hebben,
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer.

v. De almachtige en barmhartige God
zij ons genadig,+ vergeve onze zonden
en geleide ons tot het eeuwige leven.

a. Amen.

KYRIE EN GLORIA
LIED : Noel  nouvelet, Noel chantons ici (zie laatste pagina)



GEBED VAN DE ZONDAG
v. De Heer zij met u
a. Ook met u zij de Heer  
v. Eeuwige God,

open uw hemel en laat ons uw Zoon zien
in wie Gij ons de weg wijst naar uw koninkrijk.
Doe ons ondervinden hoe wij uw mensen zijn,
door U bemind en bevrijd, hoe wij geroepen worden
van U te getuigen deze dag en al onze dagen,
totdat allen U kennen als onze God en Vader,
tot in eeuwigheid

a. Amen.  (gezongen) 

HEILIGE SCHRIFT

EERSTE LEZING: COLLOSENZEN 3: 12 - 17
ANTWOORDPSALM:  139D “LA TÉNÈBRE” MET PSALMVERZEN

v. Hoort het heilig Evangelie!
1. voorzang; 2. allen  

EVANGELIELEZING: MATTEÜS 23:34-39
v. Woord van de Levende God.
LIED/PSALM  139C :14 – 24, refrein telkens voor en na vers 14, vers 
19, vers 24+gloria patri.  Voorganger zingt de VERZEN

              
VERKONDIGING
besloten met:
v. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
a. Amen.

Martelaarsakte van de heilige Stefanus 
Lied 726: 4, 5, 6
VOORBEDE
De intenties worden telkens besloten met:



v: Zo bidden wij : 
a. Chantons Noel pour le Roi nouvelet,

Noel nouvelet, Noel chantons ici 

VREDEGROET
v. De vrede van de Heer zij altijd met u.
a. En met uw geest.   

MEDEDELINGEN EN AANKONDIGING COLLECTES  
Bestemming: 1. Diaconie; 2. algemeen kerkenwerk eigen gemeente

3. kerk (onderhoud en beheer)

GEBED OVER DE GAVEN
v. Gezegend zijt Gij, God,  Schepper van al wat leeft.

Uit uw milde hand hebben wij gaven ontvangen.
Aan U dragen wij op de vruchten van de aarde,
brood en wijn, het werk van onze handen.
Maak het tot leeftocht  voor allen die op weg zijn
naar uw koninkrijk. Door Christus, onze Heer.

a. Amen
ZENDING EN ZEGEN

SLOTLIED 511: 1, 5, 6, 7

ZEGEN  beantwoord met drie maal Amen
Orgelspel

 colofon
Voorganger  ds Arie Poldervaart
Ouderling :  Gerlof Bosma
Diaken :  Iris Pinel
Organist: Gijs van Spankeren 
Koster: Ingeborg Haspels

Agenda
zondag  2 januari 10.00u, voorganger ds. Arie poldervaart 



t is weer Kerst geworden, in ’t Frans ‘Noël’
Al gij vrome mensen, zeg God ‘Dankuwel’
Chantons Noel pour le Roi nouvelet, Noel!
Chantons Noel pour le Roi nouvelet,
Noel nouvelet, Noel chantons ici 

Herders in de velden hoorden plots een stem
Bethlem is de stede want daar vind je hem.
Chantons Noel …

 In de stad gekomen troffen zij elkaar
’t kind was snel gevonden, zo ook ’t ouderpaar.
Chantons Noel …

 Spoedig kwamen wijzen aan in Bethlehem
’t licht had hen beschenen en zij vonden Hem.
Chantons Noel …

 Goud en mirre was er, wierook zonder prijs,
plots leek toen de stal op ’t aardse paradijs.
Chantons Noel …


