
 
Zondag 4 december 2016 

 Tweede van de Advent

 
Orgelspel 
Welkom; stil gebed; in dit moment van 
voorbereiding luisteren we naar een adventskoraal. 
 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: “Voor kleine mensen”                 
Lied 72a:1,2,3,4 (voorzang door Dio, refrein door 
allen) 
       allen gaan zitten 
Aansteken van de 2e adventskaars 

Daarbij zingen we: “Wij zingen door de tranen 
heen”: lied 502:1. 
 
Smeekgebed, driemaal besloten met 
(Taizé, liederen- en gebedenboek, 68) 

 
 
Gebedsstilte, die overgaat in gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
De kinderen mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de profetie: Jesaja 11,1-10 

 
Lied:”Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien”     
Lied :772:1,2,3,4 
 
Evangelielezing: Lucas 3,1-20 
 
Acclamatie:”U komt de lof toe” Lied 339a 
 

Overweging 
 
Lied:”Kwam van Godswege” 456b:1,2,3,4,7,8 

 
gebeden en gaven 

 
 
Inzameling van de gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Er 
wordt een puzzelstuk aan de ster toegevoegd. We 
zingen: (t. Erik Idema, m. lied 444) 

 

 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: (m. Iona Community) 
 
allen Onze Vader, 
 

Slotlied: 802:1,2,3,4                        staande 

  
 
 
  
         
De kinderen uit de oppas nu terug in ons midden. 

 
Zegen 
allen(431b) 
 
 
Wilt u na het “amen” nog even gaan zitten? 

 

Zondagsbrief 4 december 2016 
Voorganger: ds Dio Soeteman (Doorn) 
Organist: Rudi Coppoolse  
Ouderlingen: Jan Hofman, Herman Julsing 
Diaken: Jan van de Kuilen 
Lector:  Wim Kraaikamp 
Zondagskind:  Koen van den Berg 

Welkomstdienst: Nia en Ad Ritmeester  
Kinderdienst: Krista Kempers 
Oppas: Anja Bouw, Tim Floor 
Koster: Jan Stomphorst  
Koffiedienst: Alice Bernard, Yvonne de Gier 
Geluidsdienst: Ad Ritmeester 
 
Collecten 
De 1e collecte is voor Nijkerks Diaconaal Beraad     
De 2e collecte is voor Onderhoud gebouw 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  
  
Bij de eerste collecte  

De diaconieën van een 12 – tot14tal 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 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. 

Uw bijdrage is zeer welkom om deze uitgangspunten 

te kunnen realiseren 

 
Kaarten:  

De eerste kaart is voor Date Reitsema (Sportweg 
29) Hij krijgt de nodige medicijnen en zijn 
nierfunctie gaat hard achteruit. 
De tweede kaart is voor Hans de Vries 
(Soesterweg 535 Birkhoven 3819 BA Amersfoort) 

http://www.gk-nijkerk.nl/gkn/index.php/2400-diaconaat/2420-schuldhulpmaatje


Hans maakt een moeilijke tijd door;hij heeft binnen 

een jaar twee zussen verloren.   

Iconostase 
In de ontmoetingsruimte heeft Cees Otte een 
alternatieve iconostase opgehangen. Hij maakte deze 
voor De Eshof voor de kersttijd van 2005. De kistjes 
bevatten associaties die de kunstenaar heeft bij de 
verhalen rond Kerst. Vanavond (en ook volgende week 
zondag) zullen deze verbeeldingen in de vesperviering 
gebruikt worden. De vesper begint om 17.00 uur.              
U bent van harte uitgenodigd.        

Kinderkerstviering                                                Wie 

van de kinderen wil weer meedoen met de 
kinderkerstviering van 24 december, 19.00 uur? Het 
wordt dit jaar een kerstfeest met veel zang. Kinderen 
vanaf groep 4 kunnen mee oefenen op 19, 20 en 23 
december van 15.45 tot 16.30 uur in De Eshof. (Als je 
twee van de drie keer kunt, is het goed.) Ook oefenen 
we vlak vóór de kerstviering nog een keer.                
Ben je jonger dan groep vier of wil je niet in het koor 
meezingen? Kom dan op zondag 18 december na afloop 
van de kerkdienst naar de oppaszaal: daar oefenen we 
het uitbeelden van het kerstverhaal.                          
We hopen dat jullie meedoen. Dan maken we er een heel 
feestelijke Kerstviering van 

Vorming & Toerusting  donderdag 8 december 
Onbekend maakt onbemind: De Islam  
Harry Mintjes, theoloog en Islamoloog, zal ons achter-
grondinformatie geven over de Islam. 
Wie zijn nou eigenlijk die Soennieten en Sjiieten over wie 
we in de berichtgeving zo vaak horen. 
Wie zijn de Alevieten, de groep waar president Asad 
toebehoort? En wie zijn de Koerden? Hoe staat het met 
de positie van minderheden? Hebben Christenen nog een 
toekomst in het Midden-Oosten? En wat heeft dit alles te 
maken met het alsmaar voortdurende conflict over 
Israël? Er zal deze avond voldoende ruimte zijn voor 
vragen. Tijd: 20.00 – 22.00 uur 

 
Internationale Dag van de Mensenrechten. Zaterdag 
10 december houdt Amnesty werkgroep Hoevelaken die 
middag een schrijfactie in De Haen voor mensen die 
worden vastgezet en gemarteld om waarin zij geloven en 
omdat zij voor onrecht opkwamen. Dit jaar verleent de 
Theatergroep 4-Kids uit Hoevelaken haar medewerking 
aan de actie.  Schrijft u ook mee ??? 

'Naar huis' 
Op zondagavond 18 december, de 'vooravond' van het 
kerstfeest, neemt gospelkoor Free ons mee door een 
muzikale kerstvertelling met de titel 'Naar huis', 
samengesteld en geschreven door Lodewijk de Vries. 
Tussen de kerstverhalen door zingt het koor eigentijdse 
liederen die hier verrassend goed bij passen, zoals "To 
make you feel my love" (Bob Dylan), "Viva la Vida" 
(Coldplay) en "Als rennen geen zin meer heeft" (Marco 
Borsato). Alle aanwezigen mogen meezingen in enkele 
bekende kerstliederen. Na afloop is er Glühwein. 
De toegang is gratis. Wie wil, mag na afloop een 
vrijwillige bijdrage doen. Iedereen is van harte 
uitgenodigd! 

Agenda 
di. 6 dec. 19.30u Instructie basiscatechisatie, de Eshof 
wo. 7 dec. 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof  
do. 8 dec. 20.00u Kerkenraad, de Eshof 

do. 8 dec. 20.00u “Onbekend maakt onbemind: De 
Islam” de Eshof 

 


