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Lied ‘Ich steh an deiner Krippen hier’, J.S. Bach  
   

Ich steh an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben; 

ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 

und laß dir's wohlgefallen. 

 

Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, 

die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. 

O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht', 

wie schön sind deine Strahlen! 

 

Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen; 

und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. 

O daß mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, 

daß ich dich möchte fassen! 

 

Welkom  door Marjoleine Engelbert, voorzitter Algemene Kerkenraad  
 
Lied 477 ‘Komt allen tezamen’     
 

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, (3x) die Koning. 

 

2. De hemelse eng'len riepen eens de herders 

weg van de kudde naar 't schamel dak.   

Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! 

Komt, laten wij aanbidden, (3x) die Koning. 

 

4. O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 

neem onze liefde in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden, (3x) die Koning. 

 
Onze Hulp       

 
Gebed op de drempel  
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Lied 484 ‘Go tell it on the mountain’    
 

Refrein:  

Go, tell it on the mountain over the hills and everywhere 

Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born 

 

1. While shepherds kept their watching o'er silent flocks by night 

Behold throughout the heavens there shone a Holy light. Refrein 

 

3. Down in a lowly manger our humble Christ was born 

And brought us all salvation that blessed Christmas morn Refrein 

 

Inleiding op de viering     
   
Gebed van de zondag   
 

Lied 500 ‘Uit uw verborgenheid’ 
  

1. Uit uw verborgenheid voorbij aan onze grenzen,  

straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen.  

Uw wijde hemel welft zich rond over de aarde.  

Gij zult op vaste grond ons voor het donker sparen. 

 

2. Uit uw verborgenheid hebt Gij ons aangesproken, 

de weerstand van de nacht met heilig vuur gebroken. 

Gij brandt uw eigen naam voorgoed in onze dagen 

En schrijft in ons bestaan uw woord van welbehagen. 

 

3. Uit uw verborgenheid nu aan de dag getreden,  

hebt Gij uw heil gezocht bij mensen, hier en heden.  

Zoals Gij kwam om ons met vrede te ontmoeten,  

laat het ook vrede zijn waarmee wij U begroeten. 

 

4. Uit uw verborgenheid ons zo te na gekomen,  

deelt Gij in onze nacht en zaait er nieuwe dromen.  

Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen,  

voed ons dan met de hoop dat Gij voorgoed zult komen. 

 

5. Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij licht op aarde.  

Wilt Gij ons warmen met de gloed van uw genade.  

Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen.  

Wij zijn uw kandelaar, wij gaan het donker tegen! 
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Modern Kerstverhaal (naar Lucas 2)      
 

Een moderne geschiedenis 

En toen na die beslissing in “Den Haag” het geschiedde dat mensen  

geen kant meer op konden en huis en haard moesten verlaten om  

ergens een loket te vinden waar ze zich opnieuw konden laten inschrijven  

- het was in de tijd dat Leyten en Omtzigt nog zwaar oppositie voerden in  

de toeslagenaffaire – ontstond er  een stoet van naamloze sloebers die op  

reis ging om dat loket te zoeken, ieder naar zijn eigen plaats van aankomst  

ooit in Nederland. Ook Youssouf trok vanuit de Randstad, uit de stad 

Rotterdam, naar Drenthe, naar het dorp Ter Apel, de plek waar ooit 

Mehmed, zijn overgrootvader in het AZC werd ingeschreven. Hij reisde 

samen met Marja, zijn vriendin die bij hem bleef en hoogzwanger was. 

En plotseling gebeurde het toen ze daar in de buurt aankwamen dat haar 

vliezen braken en zij haar eerstgeboren zoon baarde en zij pakte hem in 

met lompen en legde hem in wat landbouwplastic, omdat voor hen een hotel  

niet te betalen was. 

 

In de buurt waren wat stateloze asielzoekers die zich schuil hielden in het  

veld en waakten over de schamele resten van hun bestaan. En opeens stond 

daar een echte engel van de Heer bij hen en de grootsheid van de Eeuwige 

omstraalde hen en zij schrokken zich te pletter.  

En die engel zei tot hen: Weest niet bang, want ik heb echt goed nieuws 

voor werkelijk iedereen. Jullie Redder in alle nood is geboren, Christus, de 

Heer, in het dorp Ter Apel. En zo zullen jullie hem herkennen: Jullie zullen 

het kind in lompen gewikkeld vinden, liggend in blauw landbouwplastic. En 

plotseling klonk toen een machtig hemels koor dat de Eeuwige loofde 

zingend: Ere zei de Eeuwige en Verhevene en vrede op aarde voor mensen 

naar zijn hart. 

 

En toen de engelen weer weg waren, gebeurde het dat zij zich in de armen 

knepen en tot elkaar zeiden: Laten wij naar Ter Apel gaan om te zien dat 

wat gebeurd is en ons door de Eeuwige is aangezegd. 

En zij renden naar Ter Apel en zij vonden Youssouf met Marja en het kind 

dat in landbouwplastic gewikkeld was. En nadat zij het allemaal hadden 

gezien vertelden ze wat er gezegd was over dit kind. En al de mensen die 

dat gehoord hadden, verbaasden zich over dat wat die kansloze asielzoekers 

over hen zeiden. Maar Marja onthield al die woorden en dacht daar diep 

over na. En die uitgeprocedeerde stateloze asielzoekers keerden terug naar 

hun schuilplaats , de Eeuwige lovende en prijzende om alles wat zij gehoord 

en gezien hadden zoals het hun was aangezegd. 
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Lied 999, ‘Ik zal in mijn huis niet wonen’  
 

Ik zal in mijn huis niet wonen 

ik zal op mijn bed niet slapen 

ik zal mijn ogen niet dichtdoen 

ik zal niet rusten, geen ogenblik, 

voordat ik heb gevonden: 

 

een plek waar Hij wonen kan, 

een plaats om te rusten voor Hem 

die God is, de enige ware.  

 

Ik zal in mijn huis niet wonen 

ik zal mijn ogen niet dichtdoen 

ik zal niet rusten geen ogenblik, 

ik mag versmachten van dorst, 

tot ik gevonden heb: 

 

een plek waar de doden leven, 

een plaats waar recht wordt gedaan 

aan de verworpenen der aarde. 

 
Overweging met dialoog, persoonlijke verhalen en muziek 

 
“Waar is er plaats?”        
 
Twee verhalen uit de Herberg (Harm en Maaike)  
 
Muziek      
 

“Aan zichzelf te wijten”    

 
Twee verhalen uit de Herberg (Richard en Chrissy)   
 
Muziek       
 

“Kerst als geduldig meelopen”    
 
Instrumentale muziek, overgaand in Lied 491 ‘Kind ons geboren’ 
  
Kind ons geboren, zoon ons gegeven, 

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, 

Koning van de vrede. (2x). 
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Gebeden      
 

Luisterlied ‘Joy to the world’    
 

Joy to the world! The Lord is come 

Let earth receive her King! 

Let every heart prepare Him room 

And heaven and nature sing, 

And heaven and nature sing 

And heaven, and heaven and nature sing 

 

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!! 

 

He rules the world with truth and grace, 

and makes the nations prove 

the glories of his righteousness, 

and wonders of his love, 

and wonders of his love 

sing joy, joy to the world! the Lord is come! 

 
 
De collecte      
 

De opbrengst van de collecte van vandaag is voor 
inloophuis de Herberg Apeldoorn. U kunt een gift 
geven via onderstaande QR code, de Appostel app, 

of een bedrag overmaken naar de rekening van de 
Centrale Diaconie: NL 25 RABO 03734 10 999. 
 
Slotlied 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. 

 

 



7 
 

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 vreˆ kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

 
 
Zegen          
 
Aandacht voor Apeldoorn geeft warmte 

De komende tijd wordt door de gezamenlijke kerken in Apeldoorn de actie 

Apeldoorn geeft warmte gehouden. Meer informatie hierover is te vinden op 

www.cnap-apeldoorn.nl en via websites en nieuwsbrieven van diverse 

kerken in Apeldoorn. 

 

 

 

http://www.cnap-apeldoorn.nll/

