
 

 

OPEN KRING VIERING 
zondag 28 november 2021 
1e Advent, NIET ZONDER JOU 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

THEMA:  ‘Het is verboden oud te worden’ 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

voorgangers:  Tineke Breuer en Ad Wijlhuizen 
muziek: Rudi Coppoolse en Elbert Vink, 

zangers en Elise Arends, solo  

 

  

GELOOFSGEMEENSCHAP 
DE DRIE RANKEN 



De Drie Ranken Apeldoorn - 1 - 

Zingen: ‘Licht in onze ogen’  

voorzang: 1, 2, 4, 5, 7, allen: 3, 6, 8 

 

2 Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 

noem de namelozen 

met een nieuwe naam! 
 

3 Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 

Keer hun lot ten goede, 

licht dat stralen zal! 
 

4 Bloesem in de winter, 

roze dageraad, 

wees ons teken dat de 
zon verschijnen gaat! 

 

5 Regen uw gerechtigheid 

en bevrucht de aard, 

tot de trouw ontkiemt en 
vrede bloeien gaat! 

 

6 Kyrie eleison, 
dat Gij u erbarmt, 

onze kille koude 

met uw licht verwarmt! 
 

7 Christe eleison, 
nog is niet verstomd 

ons verlangend roepen 

dat Gij spoedig komt! 
 

8 Kyrie eleison, 

wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 

wacht niet langer meer! 

 

 

 

Openingswoord en aansteken paaskaars 

 

Stiltemoment gevolg door Openingstekst 
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De eerste adventskaars gaat aan: 
Lied 458 ‘Zuivere vlam, verdrijf met je licht’ 

1e keer voorzang, 2e keer allen 

 
Stel! Lezing: Lucas 1: 5 – 18 

 

Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias 
heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabet, stamde af 

van Aäron. Beiden waren vrome en gelovige mensen, die zich strikt aan alle 

geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want 
Elisabet was onvruchtbaar, en beiden waren al op leeftijd. 

Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te 

vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd 
Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het 

heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan 

bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van 
de Heer, die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok 

hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de 

engel zei tegen hem: ‘Wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord: je 

vrouw Elisabet zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. 
Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn 

geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer, en wijn en 

andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de heilige 
Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is, en hij zal velen uit het 

volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als bode zal hij voor God uit 

gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te 
verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het 

volk gereedmaken voor de Heer.’ 

Zacharias vroeg aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers 
een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’ 

 

Lector: Woord van de Eeuwige 

Allen: Wij danken God 
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Luisterlied  
door Elise Arends ‘Ga niet zonder mij’ (Stef Bos) 

 

Jij die nog moet beginnen 

en jij die nog durft te dromen. 
Jij die nog niet verbitterd 

gelooft dat je de hemel kunt bestormen. 

 
Jij die alleen je hart volgt 

en jij die nog durft te vallen. 

Jij die op een dag zult vliegen 
niet bang om je vleugels te verbranden 

 

Jij die op het punt staat te vertrekken 
en gelooft dat je je grenzen kunt 

verleggen: 

 
Refr.: Vertrek niet zonder mij 

want ik wil jou volgen. 

Als ik moet ondergaan dan liever 

op een storm op zee met golven. 
Laat mij de wereld zien 

tot voorbij het einde. 

 

Laat mij zien hoe je de sterren van de 

hemel zingt, de maan verleid en het 
zonlicht drinkt 

Jij die voorbij jezelf denkt 

en jij die een nieuwe taal zingt 
Jij die voorbij jezelf denkt 

omdat je nooit door het spotlicht werd 

verblind 
 

Jij die op het punt staat om te vertrekken 

en gelooft dat je je grenzen kunt 
verleggen. 

 

Refr.: Vertrek niet zonder mij….. 
 

Al is de wereld in de war 

lijkt de dag soms op de nacht 

in deze doorgedraaide tijd hou jij jezelf 
overeind 

en gaat de zwaartekracht voorbij. 

Maar als je gaat 
ga niet zonder mij 

 

Ga niet zonder mij. 
 

 

 
Moet je weten! 

gevolgd door instrumentaal 

 

 
Moet je doen! 

in gesprek over ‘Het is verboden oud te worden’ 
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Zingen uit Taizé: (bij herhaling) ‘De noche iremos’ (Wij gaan de nacht door, 
het duister, op zoek naar het levend water. Enkel de dorst zal ons licht zijn) 
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Gebeden bij de kandelaar, afgewisseld door acclamatie Lied 367k:  
‘Hoor ons bidden’  

 
afgesloten met het, staande, zingen van het Onze Vader 
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Aandacht voor de collecte 

U kunt uw bijdrage geven via de app Appostel of naar 

NL29 RABO 0118 720 937 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn, 

o.v.v. 

A. De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie / adventscollecte 

werelddiaconaat (Moldavië). 

B. De tweede collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap  
De Drie Ranken. 

C. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor  

Plaatselijke pioniersplekken. 
 

Moet je zien  

 
gevolgd door de zegening 

 

 
Projectlied ‘Niet zonder jou’ (melodie Lied 388) 

samenzang 

 

1. Een priester van ooit, een meisje Maria, 
de één veel te oud, de ander zo pril. 

Ze worden geschikt verklaard door de hemel 

en nemen zo deel, aan Gods goede wil; 
Nee, NIET ZONDER JOU, 

bouwt God aan een wereld die ieder behoort! 

Nee, NIET ZONDER JOU 
bouwt God aan een wereld met toekomst 

NIET ZONDER JOU! 

 
2. Nee, NIET ZONDER JOU, wordt toekomst geboren. 

Nee, NIET ZONDER JOU, komt vrede tot stand. 

Een licht dat mij roept, een stem in de stilte, 

een kind dat mij vraagt: ‘kom reik mij je hand’. 
Nee, NIET ZONDER JOU, 

ga ik voor een wereld die ieder behoort! 

Nee, NIET ZONDER JOU 
ga ik met jouw gloed door het leven. 

NIET ZONDER JOU 

 
 

 


