
ORDE VAN DIENST  

zondag 19 december 2021 
4e zondag van advent  

 
- NIET ZONDER JOU –  

 
 

 

 
 

‘Niemand die zo heet’ 
 

 
 
 

 
 

voorganger: Ad Wijlhuizen 
muziek: Jan Tiemens 

mmv: zanggroep 
 

GELOOFSGEMEENSCHAP 
DE DRIE RANKEN 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 1 – 

                                                    
Bel klinkt  (Wij worden stil) 
 
Instrumentaal 

 

Welkom 

 
VOORBEREIDING 

 

Openingslied: (staande)  Lied 437: 1(zg), 2 en 3 allen. ‘Kom tot ons’ 

 
Drempeltekst 

 

Gezongen Onze Hulp:  

 

 
(hierna gaan we zitten) 

 

Kyriegebed, gevolgd door: lied 437: 4 (zg), 5 en 6 (allen) 

 
Aandacht kinderen : we steken de 4e adventskaars aan, zingen een liedje, en 

de kinderen gaan naar de kinderdienst 

 

Liedje: (melodie 421)  
Zg: Nu schijnt het licht, Gods lieve licht, hier op mijn gezicht. 

Licht dat mij zegt: Ik doe jou recht, hand op mij gelegd: 

Allen; NIET ZONDER JOU, NIET ZONDER JOU, VREDE VOOR JOU 

NIET ZONDER JOU, NIET ZONDER JOU, VREDE VOOR JOU. 
 

Inleiding op de viering 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Lezing: Lucas 1: 57-67 

Lector: Woord van de Eeuwige 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 2 – 

Allen: Wij danken God 

 

Gevolgd door lied 158b (1e keer: zg; 2e keer: allen) ‘Een schoot van 
ontferming’    

 

Overweging ‘Niemand die zo heet’ 

 
Instrumentaal 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Inleiding op de Maaltijd viering 

 

Zingen: (tekst Sytze de Vries, mel. Lied 444 ‘Nu daagt het’) 

 
1. Het brood, dat wij hier eten verzadigt des te meer, wanneer het zich laat 

delen als gave van de Heer.  

 

5. En laat dit brood ons heugen hoezeer wij zijn gevoed. Wij eten het met 
vreugde; wij danken: God is goed!  

 

6. Elkaar dit brood te schenken met overvolle maat doet ons het feest 

gedenken dat ons te wachten staat. 
 

Gebed, inzettingswoorden, gezamenlijk Onze Vader 

 

Nodiging en delen brood en beker 
 

Onderwijl zingen we uit Taizé 

 

- Wij gaan de nacht door, het duister (Lied 895) 
- Heel het duister is vol van luister (Lied 139d) 

- Christe, lux mundi (lied 921) 

- Ubi caritas (Lied 568a) 

 
Dankzegging 

 

Gedachtenis, gevolgd door zingen: Lied 513: 4 

 
Voorbeden 

 

Aandacht voor de gaven via de appostel app of naar NL29 RABO 0118 

720 937 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn, o.v.v.  
A. Maaltijd van de Heer collecte is bestemd voor Vrolijkheid in 

asielzoekerscentra. 

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

Ranken. 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 3 – 

C. In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor Protestantse Kerk - 

Jong Protestant (JOP) / Jongeren doorleven het verhaal van Kerst 
(Adventscollecte). 

 

De kinderen komen terug en brengen wat aan op het bord. Ondertussen zingt 

de gemeente het projectlied ( 2 plus refrein, melodie: lied 388)Daarna een 
gesprekje met de kinderen. 

 

2. Als jong en ook oud verlangen gaan delen: 

twee vrouwen gearmd, een licht op zien gaan; 
een vader zijn kind bedeelt met vertrouwen 

zal aan ons voorbij , Gods wereld ontstaan. 

Nee, NIET ZONDER JOU 

wordt vreugde geboren, een kind in de nacht. 
Nee, NIET ZONDER JOU 

wordt blijdschap geboren, een glimlach 

NIET ZONDER JOU! 

 
Refr. 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! 

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 
 

Zegen, beantwoord door: Lied 466: 2 en 6  ‘O kom, die Heer en Meester 

zijt’ 

 
------ 

 

 

Zaterdag 25 december, eerste kerstdag: 
Vieringen om 9.00 en 11.00 uur. Lichtboot om 9.00 uur. 

 

Zondag 26 december, tweede kerstdag: 

10.00 uur, Apeldoorn brede viering in de Grote Kerk. 


