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Stefanuskerk Westerbork.  

 

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

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 
o Lied 275: 1, 2, 3, 4, 5. 

 
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. Onderricht ons in uw woorden, 
schenk ons leven op uw wegen 
g. Laat het geloof in ons ontbranden. 
v. Dat uw goedheid ons mag vinden. 
Dat uw heil onze toekomst wordt, 
uw woord ons weerwoord is. 
g. Laat de hoop in ons ontbranden 
v. Blijf gedenken wie wij zijn 
met uw woord schenkt gij ons leven 
Gij troost ons wanneer wij verdwaald zijn. 
g. Laat de liefde in ons ontbranden. Amen.             (gemeente gaat zitten) 
 
o Lied 819: 1, 2, 3, 4, 5. 
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o Gezongen kyriëgebed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Om de haat en om de oorlog  3. In een mens die helend leefde 
de verbittering, de pijn,   in een woord, in brood en wijn, 
om die eindeloze cirkel   in ’t verlangen dat wij delen 
vragen wij: Zul jij er zijn?   zeg Jij ons: Ik zal er zijn.  
 
4. Tegen onrecht, tegen honger  5. In de mensen die volharden, 
tegen grootspraak, valse schijn  trouw en onbevangen zijn, 
vieren wij de hoop op morgen  in wie opstaan, in wie troosten 
vragen wij: Zul jij er zijn?    weten wij: Je zult er zijn!  

 
 

o Gelezen lofpsalm 43 (hertaling Huub Oosterhuis) 
 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Lezing: Job 6: 1 – 13 
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o Lied: Vaak roepen wij jou bij je naam….. 

 
 
2. Het kwade maakt zo machteloos 
hoe kunnen wij weerstaan 
wat in onszelf en om ons heen 
aan slechts blijkt te bestaan. 
 
3. Verslagen roepen wij jouw naam 
als Gij het kwaad niet zendt, 
waar komt het goede dan vandaan 
ook uit de mensen zelf?  

 
o Lezing: Job 6: 14 - 30 

 
o Lied: Vaak roepen wij jou bij je naam 

 
4. De mens als bron van goed en kwaad, 
is welhaast god gelijk, 
wij zoeken voor die zware taak 
een gids die ons geleidt. 
 
5. Aanhoudend roepen wij jouw naam 
om hulp ons toegezegd, 
om steeds die keus weer aan te gaan, 
keus tussen goed en slecht.  

 
o Overweging 
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o Orgelspel 
 

o Lied 610: 1, 2, 4, 5. 
 

 Dienst van delen en gebeden  
 

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 362: 1, 2, 3. 

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
o Zingen: Gezegend gaan wij nu van hier: 
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