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Stefanuskerk Westerbork.  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 
o Lied 100: 1, 2, 3, 4. 

 
o Groet en bemoediging 
v. De Eeuwige zal bij U zijn 
g. Ook bij U is de Eeuwige 
v. Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. 

 
o Drempelgebed. 
v. Help ons met uw woorden 
schenk ons leven op uw weg 
g. Dat wij uw goedheid mogen vinden 
v. Laat uw gebeden klinken in ons hart 
maak ons stil van binnen, ontvankelijk voor U 

 
Stilte 

 
v. Kom in ons, bevrijd ons 
Neem ons aan zoals wij zijn,  
vol van twijfel en angst, maar ook vol goede moed 
g. Dat wij uw goedheid mogen vinden. Amen            (gemeente gaat zitten 

 
o Lied 275:  1, 2, 3, 4. 
o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 
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(1x herhalen) 
 

o Lied 652: 1, 2, 3, 4.  
 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Lezing: Numeri 27: 12 -23 
 

o Lied 650: 1, 2, 3.  
 
o Lezing: Johannes 10: 22 -30 

 
o Acclamatie 

1. Voorganger, 2. Gemeente 
o  

 
 
 

 
 
 
 
 

o O
v
e

rweging 
 

o Orgelspel 
 

o Lied 653: 1, 4, 7 
 

 Dienst van delen en gebeden  
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o Voorbeden 
Voorganger: zo bidden wij zingend 
Gemeente: 

              
o Stil gebed 

 
o Onze Vader. 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in 
eeuwigheid.  Amen. 

 
o Collecte  

 
o Slotlied 657: 1, 2, 3, 4. 

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
o Zingen: Gezegend gaan wij nu van hier: 

 
 

 


