
Liturgie voor het oecumenisch 
ochtendgebed op 30 december 

‘de Eshof’, Hoevelaken 
 
muziek vooraf 
 
vg  Hier zijn wij, God 
  verzameld in de lichtkring van uw liefde. 
allen  Wees met ons – Immanuël! 
vg  Hoor, iemand roept:  
allen  bereid in de woestijn een weg, 
vg  effen in de wildernis een pad, 
allen  want hij komt, Jezus de Christus! 
 
openingslied: ‘Als alles duister is’ 
(t. onbekend, m. Jacques Berthier; Liedboek 598) 
We zingen het driemaal. Intussen wordt het licht ontstoken. 
 
 stilte 
 
Thema en lezing, waarbij enkele woorden worden gesproken: 
Lucas 2,36-40        Ik geloof in stilte 
 
Zingen: ‘De stilte zingt U toe, o Here’: lied 65,1 
 
Stilte 
 
voorbeden 
  
vg  Hij heeft zijn engelen uitgezonden 
allen  om je te behoeden op al je wegen. 
vg  Zij zullen je op handen dragen, 
allen  aan een steen zal je voet zich niet stoten. (psalm 91) 
 
We zingen de acclamatie ‘kom, hoor ons verlangen’ (t. Sieds Prins, m. Tom 
Löwenthal) 
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De voorganger spreekt enkele gebeden uit. Tussen de gebedsintenties in is het 
stil. 
 
Na de gesproken gebeden kan ieder hardop of in zichzelf een gebedsintentie 
uitspreken en daarbij een kaarsje aansteken. 
Tenslotte zingen we opnieuw ‘kom, hoor ons verlangen’, gevolgd door het 
gezongen ‘Onze Vader’: 
Onze Vader (orthodox)  
 
zegenbede 
 
vg  Behoed ons, zegen ons en bewaar ons, 

Gij die ons hebt toegekeerd naar elkaar, 
allen  om elkaar te bewaren, te zegenen 

en te behoeden. Amen. 
 
Zingen: ‘De glorie van de Eeuwige zal worden onthuld’: lied 159c,  lofzang van 
Simeon. 
 
Muziek 
 
Collecte bij de uitgang: voor het Leger des Heils 
 

Zondagsbrief 30 december  2018 
 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderlingen:  Hannah Wicherink en José van Dasselaar 
Diaken: Jan van de Kuilen 
Koster: Aalt van de Pol 
Welkom: Coralien Toom 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Anja Bouw 
Oppas: Gerdien Veld en Floor Boezeman 
Koffiedienst: Dinie Beitler en Tonny van Rootselaar 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie en de tweede voor onderhoud 
van het gebouw. De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
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Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving die het financieel 
moeilijk hebben. Dit kan komen doordat ze hun werk hebben verloren of 
onverwacht voor (te grote) uitgaven staan waardoor mensen of gezinnen aan 
het einde van de maand hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. De 
Diaconie probeert deze mensen verder te helpen. Niet alleen financieel maar 
ook door hen te wijzen op de hulp die mogelijkerwijs geboden kan worden 
door de Gemeente, stichtingen en het NDB.  
 
Oudejaarsavonddienst 
De avonddienst van 31 december om 19.00 uur zal ook in de sfeer van de 
‘stiltedag’ plaatsvinden. Mooi om daarmee een jaar van vier seizoenen af te 
sluiten. De parochianen van de Paulusgemeenschap zullen deze avond bij ons 
te gast zijn. 
 
Nieuwjaarsbegroeting 
Aansluitend aan de ochtend dienst op 6 januari wordt iedereen uitgenodigd 
wat langer te blijven. Voor de gezelligheid en om het nieuwe jaar in 
verbondenheid met elkaar te beginnen. De kerkdeuren zullen lang 
openblijven! 
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Het kind 

Ons is geen toekomst en geen keus gelaten: 
wij moeten voort, verward en hulpeloos, 
in een cultuur van films en radio's 
en soms, wat over het verleden praten. 

Niemand ontkomt eraan… alleen het kind 
is nog hetzelfde als voor duizend jaren. 
Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren 
alsof de wereld pas vandaag begint. 

O makker in ditzelfde grauw getij, 
nog altijd komt het kind tot jou en mij. 
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen, 

in ieder kind kan het opnieuw beginnen. 
Zolang God kinderen in ons midden zendt, 
Heeft Hij zich nog niet van ons afgewend. 

(Muus Jacobse) 

 


