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Bel (we worden stil)   

 

Welkom door de ouderling 
 

Openingslied: lied 476: 1 en 4  ‘Nu zijt wellekome’ 

 

Bij het begin 
 

Wij zingen het ‘Onze Hulp’, maar dan anders: (mel. 388) 

 

Wat mooi, goede God, dat u dit gemaakt hebt: 
de aarde, de lucht, de zee en het strand! 

En dat er steeds mensen zijn die ons goed doen, 

soms vallen wij wel, maar nooit uit uw hand! 

Wat mooi, goede God, dat waar wij ook gaan, u steeds dicht bij ons bent! 
Wat mooi, goede God, dat u van ons houdt heel ons leven: 

Dank goede God! 

 

Kyrië, oftewel: waarom duurt dit zo lang? Daarna, op de melodie van 
299j: 

 

Om de mensen en de dieren, om de honger o zo groot, om de kleinen en de 

groten, ieder mens in vrees en  nood. 
 

Om een wereld die in angst zit, om wie ziek is, oud of bang, roepen wij voor 

alle mensen: God waarom duurt dit zo lang! 

 
Gloria, omdat er óók zoveel moois en goeds is! Dus, uit Taizé: 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Daar komen de koningen: Casper, Melchior en Balthassar 

 

Zingen: Lied 520: ‘De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen’ 
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Het koningsgeschenk, een verhaal van John Speirs met beelden. 

 

Lied: ‘Zij lazen de loop van de sterren’ 
 

1. Zij lazen de loop van de sterren 

als lot van het aardse bestaan, 

de wijzen die mensen beduidden 
waarlangs zij hun weg moesten gaan 

 

2. Toen is hun, gezeten in 't duister, 

een stralende ster opgegaan. 
Zijn licht wekte al hun verlangen 

hun paden te buiten te gaan. 

 

Refr: Wij hebben zijn ster gezien! Wij hebben het licht ontmoet. Geen weg zal 
meer dezelfde zijn, waar deze ster ons pad beschijnt, de hemel zelf ons groet. 

 

3. Hun wereld werd opengebroken; 

 ster bleef bij t' oude niet staan. 
Zijn hemelse licht bracht hun leven 

voorgoed in een andere baan. 

 

4. De wijzen, zij reisden vol vragen 
naar teken en taal in de nacht. 

Voorbij aan bestaande paleizen 

heeft toen deze ster hen gebracht. Refr.: Wij.. 

 
5. Zo lopen de wegen op aarde 

niet dood in de duisternis, 

sinds zij nieuwe wijsheid vergaarden 

in 't broodhuis dat Bethlehem is. 
 

6. De paden, gebaand en betreden, 

die hebben zij voortaan gekruist. 

Ze gingen langs andere wegen 
en brachten het licht mee naar huis. Refr.: Wij.. 

 

7. Een ster die ons nieuw doet geloven, 

een glimlach van God in de nacht! 
Wij komen ons lot weer te boven: 

hij wijst ons de weg naar de dag! Refr.: Wij.. 

 

 
Het heilige boontje? 

 

Zeven kaarsen voor een nieuw jaar 

 
Zingen: ‘Onze Vader in de hemel,maak alles nieuw’ 
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Onze vader in de hemel, maak alles nieuw. 

Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw.  

Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw.  

Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw. 

Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw. 

En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw. 

Laat ons ook elkaar vergeven, maak alles nieuw. 

God verlos ons van het kwade, maak alles nieuw. 

We zamelen geld in: 

 

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.De diaconale collecte is bestemd voor het Gemeentediaconaat / 

Bloemengroet. 
 

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

Ranken. 

 
C.In de derde collecte wordt uw bijdrage gevraagd voor de wijkkas 

 

Je krijgt de zegen mee 

 
Zingen: Lied 423: ‘Nu wij uiteengaan’ 

 

-------------  

De eerste letters van de Drie Koningen (C,M en B)vormden samen een 
zegenwens voor het nieuwe jaar. Vroeger werd deze op het huis aangebracht. 

Dat zag er dan ongeveer zo uit: 

 

------------------------------------------------------------------------ 
 

 

CHRISTUS + MANSIONEM + BENEDICAT 

 
CHRISTUS + ZEGENE + DIT+ HUIS 

 

20 C+M+B 22 
 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 


