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Utrecht, Jacobikerk 
Zondag 26 december 2005  
Schriftlezing, Jeremia 26: 11-15 | Handelingen der Apostelen 7: 44-60 | NBV | LB’73 
Geschiedenis van Stefanus 
 
Orde van dienst: 
 
Organist: dhr. Teunissen 
 
Welkom&Mededelingen 
 
Laten wij samen stil worden 
voor God en voor elkaar 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 134 

1 Gij dienaars aan den Heer gewijd,  
zegent zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht,  
zegent zijn naam ook in de nacht.  
 
2 Die in het huis des Heren zijt,  
zegent zijn naam en majesteit,  
zingt tot zijn eer met luider  
stem en heft uw handen op naar Hem.  
 
3 Uit Sion, aan den Heer gewijd,  
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep,  
Hij is 't die u bij name riep.  
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Wij belijden ons geloof 
Op grond van wat wij gisteren gehoord en gezien hebben…...... 
 
Met de kerk die in Nicea heeft gesproken En vandaag spreekt   

Wij geloven in één God Vader almachtig 
maker van hemel en aarde van alles en allen zichtbaar onzichtbaar  
En in één Here Jezus Christus 
de enig geboren zoon van God 
uit de Vader geboren vóór alle tijden 
God uit God, licht uit licht 
waarachtig God uit waarachtig God 
Geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, 
door wie alles is geworden 
Die om ons mensen, en om ons heil is neergedaald uit de hemel  
En vlees geworden 
uit de heilige Geest en de Maagd Maria 
en mens geworden. 
Die voor ons is gekruisigd, 
onder Pontius Pilatus 
en geleden heeft 
en begraven 
Begraven is en opgestaan op de derde dag, na de Schriften. 
en opgegaan naar de hemel en gezeten aan de rechterhand van de Vader. en weerkomen 
met de heerlijkheid om te oordelen levenden en doden 
en zijn Koninkrijk zal geen einde hebben 
en in de Heilige Geest 
de Here en levend maker 
die uitgaat van de Vader 
die samen met de Vader en de Zoon wordt aanbeden 
en verheerlijkt; 
die gesproken heeft door de profeten. 
en in één, heilige, katholieke en apostolische kerk. 
wij belijden één doop tot vergeving van zonden. 
wij zien uit 
naar de opstanding van de doden 
en het leven van de tijd die komt.  

 
Aansluitend zingen wij 
Zingen Psalm 117 Waarin Israël ons oproept om de lofprijzing gaande te houden  

1 Looft, alle volken, looft den Heer, 
roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd  
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan! 

 
DIENST VAN HET WOORD 
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Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Jeremia 26: 11-15 

11 De priesters en de profeten namen het woord. Ze zeiden tegen de leiders en alle andere 
aanwezigen: ‘Deze man verdient de dood. U hebt zelf kunnen horen wat hij over deze stad 
heeft geprofeteerd.’ 12 Jeremia antwoordde: ‘Het is de HEER die mij gezonden heeft om te 
profeteren wat u over deze tempel en deze stad hebt gehoord. 13 Beter daarom uw leven 
en luister naar de HEER, uw God, opdat hij afziet van het onheil dat hij u heeft 
aangekondigd. 14 Wat mijzelf betreft: ik ben in uw handen, u kunt met mij doen wat u goed 
en rechtvaardig acht. 15 Maar besef!wel dat u door mij te doden onschuldig b"loed vergiet, 
waarvoor u zelf, deze stad en de inwoners zullen boeten, want werkelijk, de HEER heeft mij 
gestuurd om u te waarschuwen.’  

 
2e lezing Handelingen der Apostelen 7: 44-60 

44 Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich, gemaakt in opdracht 
van de engel die met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien. 45 Onze 
voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden 
van de volken die God voor hen verdreef; dit duurde tot in de tijd van David. 46 David werd 
door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jakob. 47 Maar het was 
Salomo die voor God een tempel bouwde. 48 Toch woont de Allerhoogste niet in een huis 
dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: 49 “De hemel is mijn troon, de 
aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen – zegt de 
Heer –, een plaats waar ik kan rusten? 50 Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?” 
51 Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer 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.’  
De steniging van Stefanus 54 Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te 
knarsetanden. 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 niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.  

 
Zingen Gezang 85 

1 De hemel is opengesprongen, 
de Naam werd vlees en bloed, 
de engelen hebben gezongen 
de wereld tegemoet. 
 
2 Maar vlees en bloed zijn gebroken, 
vergoten en vergaan. 
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Toen ging de aarde open, 
de Naam is opgestaan. 
 
3 En die het hoorden en zagen 
die hebben het voortgezet 
ondanks de listen en lagen 
van de wereldse wet. 
 
4 En sommigen zijn gestenigd 
omdat de Geest hen dreef, 
zij zijn met de Naam verenigd 
die sterft en eeuwig leeft. 
 
5 Want wie de krans heeft gewonnen, 
voor hem is het wachten gedaan 
en het jaar des Heren begonnen. 
Hij ziet de Koning aan. 
 

Preek over Stefanus  
 
Psalm 150  

1 Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn  
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Inzameling der gaven  
 
Avondgebed  

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht gaat komen. 
Blijf bij ons en bij uw volk Israel  
Bij de volken van deze wereld Uw mensen kinderen 
En bij uw ganse Kerk  
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
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aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons 
met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament. 
Blijf bij ons 
wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, 
de nacht van de strenge bittere dood. Blijf bij ons 
in leven en in sterven, 
in tijd en eeuwigheid.  
Stil persoonlijk gebed  
Onze Vader 
Amen 

 
Zingen Gezang 135  

1 Hoor, de englen zingen de_eer 
van de nieuw geboren Heer! 
Vreed' op aarde, 't is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u, volken, in het koor, 
dat weerklinkt de hemel door, 
zingt met algemene stem 
voor het kind van Bethlehem! 
Hoor, de englen zingen de_eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
2 Hij, die heerst op 's hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
 
3 Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 
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Zegen 


