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26 december 

Stefanus, diaken en eerste martelaar  rood of wit 
ELK: Tweede kerstdag 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK  

I: Gedachtenis van Stefanus 
II: bij Johannes 1 

 
Introitus 

Antifoon Al zitten de vorsten,  
al beraadslagen zij tegen Mij,  

uw knecht overdenkt uw inzettingen. 
 (Psalm 119:23) 
Psalm  Welzalig zij, 

die onberispelijk van wandel zijn, 

die in de wet des HEREN gaan. 
Welzalig zij, 
die zijn getuigenissen bewaren, 
die Hem van ganser harte zoeken. 
Maak mij levend 
naar uw goedertierenheid, 

opdat ik de getuigenis van uw mond 
onderhoude. 

 (Psalm 119:1,2,88) 
of: (berijmd)  Ps. 119:1,3,9 
 
I: 

Gebed van de dag (Collecta) 
U bidden wij, Heer,  
leer ons als Stefanus, uw dienaar,  
onze vijanden lief te hebben,  

in navolging van Hem 
die ons daarin voorging. 

Door Jezus Christus, onze Heer... 
 
Profeten  Jeremia 17:7-10 [1 Koningen 21:1-29] 
Graduale Ps. 119:16,17,18,19 
Epistel  Handelingen 6:8-10; 7:54-60 
Halleluja Halleluja. Hij heeft gedacht aan zijn goe-

dertierenheid en aan zijn trouw jegens het 

huis van Israël, alle einden der aarde 
hebben aanschouwd het heil van onze God. 

Halleluja. 
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Evangelie Matteüs 23:34-39 

Lied van de dag Gez. 85: ‘De hemel is opengesprongen’ 
 
 
II: 
Gebed van de dag (Collecta) 

Machtige, barmhartige God,  

Gij hebt ons in uw eniggeboren Zoon  
het Woord des levens 
en het Licht der wereld geschonken. 
Help ons, zo bidden wij,  

dat wij Hem met vreugde aanvaarden 
met de oren en ogen van het geloof 

en zo vertrouwen  
op wat de Schriften ons verkondigen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Thora  Genesis 1:1-5 
Graduale Ps. 119:16,17,18,19 

Epistel Hebreeën 1:1-6[12] 
Halleluja Halleluja. Hij heeft gedacht aan zijn goedertierenheid 

en aan zijn trouw jegens het huis van Israël, alle 
einden der aarde hebben aanschouwd het heil van 
onze God. Halleluja. 

Evangelie Johannes 1:1-14 

Lied van de dag Gez. 150: ‘In den beginne was het woord’ 
  



 
Tijdeigen: Kersttijd   36 
 

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 

 
jaar A-B-C  
 
Gebed van de dag 

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. 

Amen. 
 

Profeten Jeremia 26:1-15 
Antwoordpsalm Psalm 31:1-9 
Brieven Handelingen 6:8 - 7:2a,52-60 
Evangelie Matteüs 23:34-39 

 
Slotgebed 

Herder van mensen, 
wij danken U voor Hem 
die gekomen is in uw Naam. 
Wij danken U voor het licht 

dat over ons is opgegaan 
en waarin wij elkaar mogen zien 
met nieuwe ogen. 
Herschep ons van dag tot dag 
naar het beeld van Jezus 
en al zijn getuigen 

door wie wij U leren kennen 
als de Schepper en Voltooier 
van alle leven, 
de toekomst die ons wacht, 

vandaag en al onze dagen. 
Amen. 

 


