
 
Zondag 29 november 2015 

 Eerste van de Advent     

 
Woorden bij de symbolische schikking 

Je moet het dromen 

 je moet het hopen 

     

 je moet het zien 

 met de ogen van je ziel 

Orgelspel 
Welkom; stil gebed 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

Gebed op de drempel 
vg Levende, onze God, 
 wij wachten vol verlangen, 
 wij zien vurig naar U uit. 
allen Kom onze harten winnen, 
 geef weer gloed aan onze hoop. 
 Amen. 
 
Openingslied: ´Wij zoeken hier uw aangezicht´, 
lied 281 vers 1,2,3,6 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de eerste adventskaars 

terwijl we zingen: “De mensen die gaan in het 
duister”: lied 454 vers 1 (t. Hanna Lam, m. Wim 
ter Burg; bij Jesaja 9,1) 

 
Smeekgebed, driemaal besloten met de 
acclamatie “De wereld wacht”: 
(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de 
vleugels van een lied, 21) 

 
 
Adventskoraal 
 

  

de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Projectlied van deze Advent: “Wij weten hoe laat 
het is” (t. Erik Idema, m. Gerard van Amstel; 
Kind op Zondag 84,2) Refrein: 

 
 
Couplet 1 en 2: 

 
Refrein  
 
Gesprek met de kinderen rond de vraag hoe laat 
het is; daarna gaan ze naar de kinderdienst. 
 

Lezing uit de profetie: Jesaja 2:1-5 
 
Antwoordpsalm: Psalm 63 vers 1,2 
 
 



 

Evangelielezing: Lukas 1, 5-25 
 
Acclamatie / lied:´Al wat een mens te kennen 
zoekt´, lied 848 vers 1,2,4 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: ´Wanneer ik zoek naar woorden,´lied 894 
vers 1,3,4 
 

gebeden en gaven 
 
In gedachtenis: 
Hendrika (Riek) Koers- van Deuveren  

1 september 1936 – 20 november 2015 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij samen: (t. en m. John L. Bell 

en Graham Maule, vert. Joke Ribbers; lied 458) 

 
 

allen Onze Vader,  
 

Slotlied: ´Het zal zijn in het laatste der tijden´, 
lied 447 staande 
 
Onder het slotlied komen de kinderen uit de 
oppas in ons midden. 
 

Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor plaatselijk werk: 
Kerstattenties. 
De tweede collecte is jeugd- en jongerenwerk  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 
Elk jaar brengt uw diaconie bij een aantal 
adressen kerstpakketten, waar die zeer     
welkom zijn. Om deze mensen tijdens de 
feestdagen te steunen en een extraatje te 
kunnen geven, vragen wij u deze collecte    

warm te steunen. 
 
Kaart 
Vandaag tekenen we een kaart voor Wil Berle. 
(Frans Tromplaan 7) De behandelingen zijn afgerond. 
Hij kan nu herstellen en in februari wordt meer bekend  
over het vervolg. 
 
Stem mee! 
Op zondag 27 december vieren we om 10.00 uur een 
kerkdienst met moderne muziek: een Top2000-
kerkdienst. Deze kerkdienst haakt aan bij de 
traditionele Top 2000 van  NPO Radio 2.  
In de Top 2000 staan veel  nummers met inhoud: 
nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel 
geven en herinneringen oproepen.   
Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, 
zoals ‘What if God was one of us’, van Joan Osborne. 
Andere blijken bij nadere beschouwing  te gaan over 
belangrijke levenservaringen als liefde, dood en troost. 
Wil je je eigen stem uitbrengen in de keuze van de 
liederen voor 27 december? Dat kan! Ga naar de site 
http://www.top2000kerkdienst.nl.    Klik onder 
‘TOP2000-KERKDIENSTEN’ op ‘Hoevelaken’. Breng 
daar je stem uit via ‘stemmen’. Onder ‘Top 10’ kun je 
zien wat op het moment voor Eshofgangers de meest 
populaire liederen zijn. 
 
Vorming & Toerusting: Kerst en Kunst.  
De geboorte van Christus in beeld en muziek. 
Een prachtige presentatie van kerst en kunst aan de 
hand van schilderijen van beroemde schilders en 
muziek van Johann Sebastiaan Bach.  
Woensdagmiddag 9 december a.s. 14.00-16.00 uur in 
de Eshof. Leiding: Ad Ritmeester. 
 

Activiteiten kinderdienst 
Na de dienst zijn er 3 activiteiten: 
…Knutselen 
…Actief 
…Eetactiviteit 
Zijn de kinderen zo goed dat ze een  
Pietendiploma verdienen? Vast wel….. 
 
Agenda 
di.1 dec.13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
wo.2 dec. 9.30u Alles is lucht? Over het boek   
Prediker en moderne kunst, de Eshof  
wo.2 dec. 20.00u Diaconie; voorbereiding 
kerstmiddag, de Eshof 
 

 
 



 

 
 
 

  
 


