
 
Zondag 13 december 2015 

 derde 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 

 

 

 
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. 
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 wachten op de koning”: lied 
461 (t. Sytze de Vries, m. Christiaan Winter) 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de derde 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 3 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 profetie: Sefanja 3,14-20 
 
Antwoordlied: “Koning der volken, heers alom”: 
lied 466,6 
 
Evangelie: 

lezing: Lukas 1, 39-46a 
lied: Lukas 1,46b-55 = de lofzang van Maria  
(t. Tom Naastepad, m. Straatsburg 1539) 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied: “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”: 

lied 992 (t. William Livingstone Wallace, vert. 
Wim van der Zee, m. Arie Eikelboom) 
 

gebeden en gaven, 
viering van de maaltijd van de Heer 

 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 

Inzameling van de gaven. 
 
Tafelgebed en voorbeden 
vg Vrede u allen, 
allen vrede ook u! 



vg Harten omhoog, 

allen wij heffen ze op! 
vg Laten wij danken de Eeuwige God, 
allen Hij is het waard onze dank te 
 ontvangen! 
vg Eeuwige God, U wekt in ons verwachtingen 
want U ziet naar ons om 
en ontfermt zich over ons. 

Met de dauw van uw liefde 
herschept U de aarde en maakt U ons ruimte. 
een weg van vrede ontvouwt zich, 
een morgen gloort 
en beschijnt wie zijn gezeten 
in de schaduw van de dood. 
Daarom zingen wij mee 
- met hart en ziel - 

met Zacharias, met Maria en met allen 
die door de tijden 
als wachters in de nacht 
gezeten in het duister 
gezongen hebben van het licht van uw ogen. 
Met hen mee verheffen ook wij vandaag 
onze stem: 

 
allen (Dienstboek I, ord. 4) 
 
vg Wij zegenen U om Jezus uw knecht, 
uw zoon en profeet, 
die uw liefde gestalte gaf 
en die stem gaf aan onze hoop, 

die gerechtigheid omhelsde 
en één en al ontferming was. 
Hij is het die nóg ons leidt 
en onze handen vult sinds die nacht 
waarin Hij werd overgeleverd, 
toen Hij brood nam en U zegende, 
het brak en aan zijn leerlingen gaf 
en zei: “dit is mijn lichaam voor u. 
Doet dit om mij te gedenken.” 
Zo nam hij ook de beker, dankte U, 
gaf hem rond en zei: 
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Doet dit zo vaak gij die drinkt 
om mij te gedenken.” 
 

Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij samen: (t. en m. John L. Bell 
en Graham Maule, vert. Joke Ribbers; lied 458) 
 
Zend uw Geest uit over ons mensen, 
over dit brood en deze wijn, 

over heel uw kerk. 
Dan blijft ook in ons de verwachting gewekt, 
dan zet ook in ons uw Woord vrucht 
en groeit de hoop. 
Wek op uw macht, uw overmacht aan liefde 
en bevrijd wie nu nog huizen 
in de zware schaduwen, in een duister land. 
Breng hen met ons bijeen in uw Rijk van vrede. 
 
En hoor de woorden die wij uitspreken, 
uw Zoon achterna: 
allen Onze Vader… 

 

Terwijl het brood gebroken en de wijn 
ingeschonken wordt zingen wij: (Dienstboek, ord. 
4) 
 
We delen brood en wijn; tijdens de maaltijd 
luisteren we naar muziek. 
Bij de paarkaars wordt het brood uitgedeeld, bij 

het orgel de wijn. De beker van Lara Floor is 
gevuld met druivensap. 
 
Tegen het einde van de maaltijd komen de 
kinderen uit de oppas in de kerkzaal. 
 
Slotlied: “O wijsheid, daal als vruchtbare taal”: 
lied 466, 1+3+4 (t. Willem Barnard, m. Franse 

melodie / Thomas Helmore)   staande 
 
Zegen 
allen (431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor het Diaconaal Beraad 

Nijkerk. De tweede collecte is voor het Pastoraat. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.   
 
Bij de eerste collecte 
Een aantal jaren geleden hebben de diaconieën 
van een twaalf- tot veertiental Nijkerkse, 

Hoevelakense en Nijkerkerveense kerken elkaar 
gevonden in de volgende uitgangspunten: 
- gebruik maken van elkaars ervaringen, 
- samen sterk staan naar de gemeente Nijkerk 
m.b.t.  de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO), 
- onze aanwezigheid in de (Nijkerkse) samenleving 
vergroten, 

- samenwerken waar dat mogelijk en nuttig is.  
Een van de zaken waar het NDB zich momenteel 
mee bezig houdt is het project Schuldhulpmaatje. 
 
Kaart 
Vandaag tekenen wij een kaart voor Hilda 
Schouten (Birkhoven Zorggoed, Soesterweg 535, 

3819 BB Amersfoort): als groet uit ons midden en 
als felicitatie met haar 97ste verjaardag, 
aanstaande zaterdag 19 december. 
 



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. 
Voorganger is Cees Otte. 
 
Oefenen voor de kerstviering van kerstavond 

Op zondag 20 december gaan we na de kerkdienst, 
van 11.00 tot 12.00 uur, oefenen voor de 
kerstviering van 19.00 uur op kerstavond. Alle 
kinderen die zin hebben om mee te zingen in een 
koortje, zijn van harte welkom! En wil je niet 
zingen, misschien is er dan wel een andere rol voor 
je weggelegd… 
 

TOP2000-kerkdienst op 27 december 
We hebben inmiddels een liturgie samengesteld 
voor de viering van zondag 27 december. Daarin 
hebben we waar mogelijk gehoor gegeven aan de 
stemmers, die hun voorkeurnummers hebben 
ingevuld. En er een geheel van gemaakt rond het 
thema ‘zwart-wit’. 

Al zijn die liederen nu gekozen, breng toch alsnog 
je stem uit! Al was het maar om te zien welke 
nummers in de Eshof populair zijn. 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. 
Wie wil op 27 december meezingen in een ad hoc 
koor, dat de zang ondersteunt? Geef je op bij 
Diana Kneppers-Doornekamp, tel. 030-2886558, e-
mail dkneppersdoornekamp@kpnmail.nl. 
 
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.14 dec.10.30u ZWO, de Eshof 
wo.16 dec. 9.30u “Alles is lucht?” (6) Over het 

boek Prediker en moderne kunst, de Eshof 
wo.16 dec. 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
do.17 dec. 19.00u Diaconie, voorbereiding kerst-
middag, de Eshof 
vr. 18 dec. 15.30u Kerstmiddag voor genodigden, 
de Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl     
zijn de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, 
rechtstreeks of als archiefopname. 
 

http://www.pgdeeshof.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

