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De Drie Ranken – Apeldoorn – 1 – 

Bel (we worden stil) 

 

Zingen vóór de dienst:  
 

Lied 477: 1, 2 en 3 

 

1. Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 

Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 

Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

2. De hemelse englen 
riepen eens de herders 

weg van de kudde naar 't schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 

komt, laten wij aanbidden die Koning. 

 

3. Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 

zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: 

goddelijk kind, gewonden in de doeken! 

Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 

komt, laten wij aanbidden die Koning.  

 

Lied 486: 1 en 4 
 

1 Midden in de winternacht, ging de hemel open; 

die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 
4 Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister 

want de dag is niet meer ver, bode van de luister 

die ons weldra op zal gaan; herders blaast uw fluiten aan, 

laat de bel, bim, bam, laat de trom, rom, bom 
kere om, kere om, laat de beltrom horen 

Christus is geboren! 

 

  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 2 – 

Licht en liefdevol (melodie Lied 481, ‘Hoor de englen’)  

 

1 Licht en liefdevol de voeten van de mens die vrede meldt, 
Boodschap uit een ver verleden wordt vandaag aan ons verteld. 

Woord van leven dat hier klinkt, diep in onze harten zingt. 

Hemel raakt de aarde aan, vaste grond in ons bestaan!(2x) 

 
2 Dromen van een nieuwe morgen, vrijheid, licht voor iedereen, 

Dit geheim zo vaak verborgen in de wereld om ons heen. 

Door het kind van Bethlehem krijgt die droom opnieuw een stem. 

Hemel raakt de aarde aan, vaste grond in ons bestaan!(2x) 
 

3 Nacht’lijk duister is verdreven, stralend licht glanst tegemoet. 

Toekomst wordt aan ons gegeven, kind dat ons verlangen doet 

Naar een land van licht en vrede, alle leed voor goed geleden. 
Hemel raakt de aarde aan, vaste grond in ons bestaan! (2x) 

 

Welkom door de ouderling 

 
Openingslied: ‘Uit het duister hier gekomen’  

1, 2 en 3 

 

1 Uit het duister hier gekomen 
Mensen van de wereldnacht 

Onbestemd,verward in dromen 

niet vermoedend wie hen wacht. 

Zoekend of een woord opgaat 
Als een ster van dageraad. 

 

2 Nacht waarin zou zijn geboren  

die de naam heeft ‘dat Gij redt’,  
morgentaal in onze oren  

hemel op ons hoofd gezet  

ogenwenkend woord van U  

nieuw getijde dat is nu. 
 

3 Gij die nieuw zijt alle dagen  

bron en hartslag van de tijd,  

kunt Gij één moment verdragen  
dat Gij niet mijn toekomst zijt? –  

die gezegd hebt 'Ik zal zijn'  

en 'de dood zal niet meer zijn'. 

 
 

  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 3 – 

Openingstekst, gevolgd door:  ‘Onze hulp’  

 

 
 

 
Een 5e kaars wordt aangestoken, terwijl wij zingen:  

 

 

Lied 458: bij herhaling 

 
 

 
Gebed 

 

 

 
 

Lezing van het Kerstevangelie door Lobke Sturre : Lucas 2: 1-14 

 

 
  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 4 – 

Pur Sang zingt: ‘Licht raak ons aan’ 

 

Er is nieuw licht geboren. Waar komt dat toch vandaan? 
In deze lange, donk’re nacht heeft een klein kind het licht gebracht. 

Onstuitbaar komt het naar ons toe, steekt onze harten aan. 

 

Refrein: 

 
 

Er is nieuw licht geboren. Waar komt dat toch vandaan? 

De engel die in ’t open veld verschijnt en ’t goede nieuws vertelt 

Zet arme herders in het licht en doet hen opengaan. 
Refrein: 

 

Er is nieuw licht geboren. Waar komt dat toch vandaan? 

De liefde die hij heeft gebracht verlicht ons pad, ook na vannacht. 
Die liefde sterkt ons, drijft ons voort, geeft ons de richting aan. 

 

Refrein: 

 
 
 

Zoals Rembrandt… 

 

Met Pur Sang zingen we: 

 
 

NIET ZONDER JOU (1) 

  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 5 – 

Zingen: Lied 503 ‘Wij staan aan een kribbe’ 

 

  Wij staan aan een kribbe, aanschouwen een bron, 
De oorsprong der schepping, de rijzende zon: 

Dit leven zal stralen, door God zelf bemind. 

Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind. 

 
Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt. 

De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht. 

  Dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur, 

Wordt licht en geleide in ons donkerste uur. 
 

Hier tussen de schapen is voor Hem uit het hout 

Van bomen uit Eden een kribbe gebouwd. 

  Die is deze herder tot eerste tehuis, 
En nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis. 

 

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 

Zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht. 

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht! 

 

 
NIET ZONDER JOU (2) 

 

 

Pur Sang zingt: ‘Als het licht’ 
 

Als het licht dat glanst op een gezicht, 

verrukt zijn taak verricht is God. 

Als de zon, die winter overwon, 
nieuw leven dat begon is God. 

Als de maan die met mij mee wil gaan, 

bewegend in haar baan is God. 

Als een ster, flonkerend her en der, 
zo schitterend van ver is God. 

 

Zo, als bron van warmte komt Hij tot ons nader; 

Zo, beschermt Hij mij steeds als een trouwe Vader; 
Licht, voor een nieuw leven, Licht, om hoop te geven, 

Licht, onmisbaar Licht. 

 

 
NIET ZONDER JOU (3) 

 

 

  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 6 – 

Geloofslied door Pur Sang 

 

 
 
Koor: 

1. behoed haar voor eeuwig bij dag en nacht,  

bij dag en nacht, bij dag en bij nacht. 

2. geboren is Jezus, de redder leeft,  
de redder leeft, de redder Hij leeft. 

 

 
 

Koor: 
Om nieuwe geboorte 

zijn wij hier verzameld; geef vuur aan de liefde;  

verlicht deze nacht, beadem ons lichaam, geef levenskracht. 

 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 7 – 

 
 

Kerstverhaal 

 
Lied: ‘NIET ZONDER JOU’   

 

2 Als jong en als 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. 

 

Refrein: 
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! 

 
3 Een woord als een kind, de hemel op aarde, 

gelegd in wat stro, verspreidt het Gods licht. 

Het wil in de nacht als liefde beginnen, 

geeft aan wie het ziet een mens’lijk gezicht. 
Nee, NIET ZONDER JOU kom ik aan het donker, de moeite voorbij. 

Nee, NIET ZONDER JOU spreid ik jouw licht in de wereld. 

NIET ZONDER JOU!  



De Drie Ranken – Apeldoorn – 8 – 

Gebed bij de kandelaar, afgewisseld door:  

 
 

afgesloten door het Onze Vader. 

 
 

Aandacht voor de actie ‘apeldoorn geeft warmte’ , en de gaven via de 

appostel app of naar  

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

 

De éne collecte is bestemd voor ons jaarproject: De Stadsakkers 

 
Zegen, gevolgd door: 

 

Lied 487: ‘Eer zij God in onze dagen’  

 
1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. 

Gloria, in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 

 
2 Eer zij God die onze Vader, en die onze Koning is. 

Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 

 
3 Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs;  

Geef in onze levensdagen peis en vreê, kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. 

 
 

Pur Sang zingt: ‘Joy to the world’ 

 

Joy to the world, the Lord is come: 
Let earth receive her King! 

Let ev'ry heart prepare Him room; 

And heav'n and nature sing, and heav'n and nature sing,  

and heav'n and heav'n and nature sing. 
 

No more let sins and sorrows grow, 

nor thorns infest the ground; 

He comes to make his blessings flow; 
Far as the curse is found, far as the curse is found, 

far as, far as the curse is found. 

 



De Drie Ranken – Apeldoorn – 9 – 

 

Joy to the world, the Savior reigns:  
Let men their songs employ! 

While fields and floods, rocks, hills and plains 

repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, 

repeat, repeat the sounding joy!! 
 

 

 

GEZEGEND EN ZALIG KERSTFEEST! 
 

 


