
 
Zondag 6 december 2015 

 tweede van de Advent 
 

 
De liturgie bevat (bijna) geen muzieknotaties. Deze 

mogen niet zonder toestemming op het internet 
gepubliceerd worden. Wie graag een liturgie met 
liederen en muzieknotatie (voor zover die niet in 

het nieuwe liedboek staan) wil ontvangen, kan een 
mail sturen aan ellie.boot@hccnet.nl of aan 

keesvanrietschoten@gmail.com 

 

 
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: “Nu daagt het in het oosten”: lied 
444, 1-4 (t. J. Riemens sr, m. M. Vulpius) 
 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de tweede adventskaars 
terwijl we zingen: “De mensen die gaan in het 
duister”: lied 454,1 (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) We zingen het refrein, vers 2 en nog 
eens het refrein. 

 
 

 

 

 

 

 

  Refrein 
 
Gesprek met de kinderen rond de vraag hoe laat 
het is; daarna mogen ze naar de kinderdienst 
gaan. 
 
Lezing uit de Psalmen: Psalm 126 
 
Antwoordlied: lied 444,5 
   
Evangelielezing: Lukas 1,26-38 
 
Lied: “Wat de toekomst brengen moge”: lied 913 
(t. Jacqueline van der Waals, m. John Zundel) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Uit vuur en ijzer, zuur en zout” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Poolse volksmelodie; Gezangen 
voor liturgie 531) 

 
 
 
 



gebeden en gaven, 

bediening van de doop 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven. 
 
Voorbeden (met Stefan Veld), steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 

vg Zo bidden wij samen: (t. en m. John L. Bell en 
Graham Maule, vert. Joke Ribbers; lied 458) 

 
 

Dooplied: “Verbonden met vader en moeder” 
(t.Hans Peters jr/Theo Kersten, m. Hans Peters jr.; 
Geroepen om te zingen, 79) 

Intussen worden de dopelingen binnengebracht. 
Ook de kinderen uit de oppas en de kinderdienst 
komen in ons midden. 
Kinderen die dat willen mogen vooraan blijven 
zitten; willen ze dat liever niet, neemt u dan gerust 

uw eigen kind(eren) over van de oppassers en de 
kinderdienstleiding. 
 
Vraag aan de doopouders: 
Verlangen jullie dat jullie kinderen worden gedoopt 
in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest? 

ouders JA, DAT VERLANGEN WIJ. 
 
Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis 
(voorgangers: Sierou en Arjan de Vries) 
 allen gaan staan 
vg Ik geloof 
 dat ik niet alleen sta, 
 waar ik ook leef. 
allen Ik geloof 
 dat mijn leven zin heeft, 
 waar ik ook ga. 
vg Ik geloof 
 dat er schuld en onschuld is, 
 macht en onmacht, 
 dood die voorbij gaat, 

 leven dat eeuwig is. 
allen Ik geloof 
 dat er Eén is, 
 die groter is dan ons hart - 
 God is zijn naam. 
vg Ik geloof 
 dat Hij liefheeft ten dode toe 

 door Jezus zijn Zoon, 
 onze bondgenoot. 
allen Ik geloof 
 dat Hij in ons midden is, 
 in kracht en in Geest. 

 Amen.    (Jan Duin) 

allen gaan zitten 
Bediening van de doop aan 
Aaltje Aramintha   12 augustus 2015 
Simme Jan    28 augustus 2015 
Skyler Phileine Chloé  11 oktober 2015 
 
Overhandigen van de doopkaars en het cadeau 

van de kinderen aan de dopelingen. 
 
Aanvaarding van de nieuwe doopleden 
Vraag aan de doopouders 
vg Jullie ontvangen Aramintha, Simme en 
Skyler vandaag als gedoopte kinderen van God 
terug in jullie gezin.  
Beloven jullie dat jullie hen voor zullen gaan op de 

weg die ons gewezen is door Christus onze Heer, 
zodat zij hun doop kunnen leren verstaan? 
 
Antwoord van de doopouders: 
Stefan en Gerdien Veld-Heuver 
Arjan en Sierou de Vries-van der Weide 
Leon van Moolenbroek en Marloes Willemsen 

 
Vraag aan de gemeente allen gaan staan 
vg Wilt u deze gedoopte kinderen van God in uw 
midden ontvangen, hen dragen in uw gebeden en 
samen met hen de weg van Christus gaan? 
allen Ja, dat beloven wij. 
 

Vredegroet: we wensen elkaar de vrede van 
Christus toe 
 
vg Laten wij samen bidden zoals Jezus ons 
leert: 
allen Onze Vader, die in de hemel zijt 

uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars 
vergeven 
en leid ons niet in verzoeking 

maar verlos ons van de boze 
want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

allen blijven staan 
 
Slotlied: “Laat de kinderen tot mij komen” (t. 
Hanna Lam, m. Wim ter Burg; Alles wordt nieuw I,20)  
 
Zegen 
allen (431b) 

 
 

Alle kinderen, die immers niet bij de inzameling 
van de gaven waren, mogen bij het verlaten van 
de kerkzaal hun bijdrage doen in de doos voor 
Moldavië. 
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Collecten  
De eerste collecte is voor de eigen diaconie. De tweede 
collecte is voor het ouderhoud van het kerkgebouw.  
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië. 
 
Bij de eerste collecte  
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 
voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) moeilijk 
hebben. 
 
Vesper 
Om 17.00 uur bent u welkom in de Eshof voor de viering 
van de oecumenische vesper – een avondgebed. We 
bezinnen ons in stilte en beeld, lied en gebed op de 
viering van het kerstfeest. 
 
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. 
 
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 14.00-16.00 uur in de 
Eshof. Leiding: Ad Ritmeester. 
 
Oppas gezocht 
Tijdens de kerkdienst worden kinderen tussen 0 en 4 
jaar altijd opgevangen in de crècheruimte. Veel mensen 
werken aan die opvang mee, van tieners tot 
grootouders. Soms besluit iemand echter ook, vaak na 
jaren trouwe dienst, om ermee te stoppen. Daarom zijn 
we nu op zoek naar nieuwe oppassers. Ben je 12 jaar of 
ouder en wil je wel eens in de twee maanden kleine 
kinderen opvangen, geef je dan op! De coördinator van 
de oppas is Linda Borgdorff: tel. 2530655, e-mail 

lborgdorff@telfortglasvezel.nl 
 
Agenda 
ma. 7 dec. 10.00u Voorbereiding oecumenische dienst 
17 januari, Klaverweide 22 
ma. 7 dec. 13.00u Voorbereiding TOP2000-kerkdienst, 
Julianalaan 55 
ma. 7 dec. 20.00u Voorbereiding 
huiskamerontmoetingen, de Eshof 
wo. 9 dec. 14.00u Kerst en kunst 
do. 10 dec. 20.00u Kerkenraad, de Eshof 
za. 12 dec. 19.30u 50ste Kerstsamenzang, Euretco 


