
Avonddienst 
op de avond van de achtste Kerstdag, 

31 december 2016 
en 

Ochtendgebed 
op de ochtend van de achtste Kerstdag, 

1 januari 2017 
 

Muziek 
 

Groet en bemoediging 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de Levende 
allen die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Drempelgebed 
vg     Gezegend Gij, eeuwige God 
 die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen. 
allen Zegen ook ons met uw licht! 
vg Donker is de wereld, 
 duister vaak ons hart. 
 Zoeken willen wij 
 het licht van uw ogen. 

allen Zegen ook ons met uw licht! 
vg Bij uw licht 
 zien wij elkaar: 
 mensen van uw welbehagen. 
 Houd uw aangezicht 
 voor ons niet verborgen. 
allen Zegen ook ons met uw licht! 

 Amen. 
 
Openingslied: “Door goede machten trouw en stil 
omgeven”: lied 511, 1 t/m 6 in beurtzang: 1+6 
allen, 2+4 mannen, 3+5 vrouwen 

allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, driemaal besloten met: 
(Richard Ferrant; Dienstboek nr. 80) 
 
Gloria: “Ons lied voert over alle nacht…”: lied 
502, 4  
 

de heilige Schrift 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Psalmlezing: psalm 90 (vert. Huub Oosterhuis) 
 
Antwoordlied: “Wees stil en weet: Ik ben uw 
God”: lied 887 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: “Die mij droeg op adelaarsvleugels”  

(t. Huub Oosterhuis, m. Marinus Pool)  

 
gebeden en gaven 

 
Inzameling van de gaven 
 
Gebeden, met acclamatie: “Licht dat terugkomt. 
Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft.” 

 
Na de gesproken gebeden mag wie dat wil naar 
voren komen en een kaarsje aansteken. Daarbij 
kan (achter de microfoon) indien gewenst een 
gebed worden uitgesproken. Tenslotte zingen we 
nogmaals de acclamatie. 
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 verge-
ven 

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. 

 
Slotlied: “O God, die droeg ons voorgeslacht”: 

lied 90a, 1-5 in beurtzang: 1+3+5 allen, 2 
vrouwen, 4 mannen staande 
 
Zegen 
Beaming van de zegen = lied 90a, 6 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd om op de 

ochtend van deze achtste Kerstdag deel te 
nemen aan het ochtendgebed waarvoor hier 

onder de liturgie volgt. 
Zou u deze liturgie in de kerk willen 

achterlaten? Dan kan die morgen weer 
gebruikt worden. 

 

 
 

Ochtendgebed 
op de ochtend van de achtste Kerstdag, 

1 januari 2017 
 

Muziek 

Welkom; stil gebed 
allen gaan staan 

Vredegroet en bemoediging 
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. 
 
Hymne: “Hij die gesproken heeft…”: lied 362 
 
Drempelgebed  
vg Gij wacht op ons 
 totdat wij opengaan voor U. 

allen Wij wachten op uw woord 
 dat ons ontvankelijk maakt. 
vg Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
allen spreek ons uw Zoon tegemoet, 
 Jezus, het woord van uw vrede. 
 Amen. 

allen gaan zitten 
 

Psalmgebed: “Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw 
naam”: lied 8a 
 
Lezingen, waarbij enkele woorden worden 
gesproken: 
- Numeri 6,22-27 
- Lucas 2,21 

 
Muziek 
 
Lied: “In goede machten liefderijk geborgen”: 
lied 511,7 
 
Inzameling van de gaven 

 
Gebeden voor het nieuwe jaar, steeds besloten 
met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij samen – 
allen heilige God, hoor ons bidden. 
 
allen: Onze Vader… 
 
Zegen 
Beaming van de zegen: “Dat je de weg mag gaan 
die je goed doet”  
(t. Andries Govaart, m. Rien den Arend) 
 

 

Heil en zegen gewenst 
voor u allen 

in het nieuwe jaar! 
Oudjaarsavondbrief 31 december 

Voorganger: Ds Ellie Boot 
Organist/pianist: Skip van Rooij 
Cantorij onder leiding van Annahes Boezeman 
Ouderlingen: Hannah Wicherink, Jan Hofman  
Diakenen: Lien Vogel 
Lector: Dineke Schreiber 
Welkomstdienst: Joke van de Klok   
Koster: Frans Schimmel  
Geluidsdienst: Jan Vogel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst 
Hoevelaken; de tweede collecte is voor onderhoud 
gebouw. De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  

 
Bij de eerste collecte  
Een fantastische plaatselijke stichting: staat klaar met 
vervoer, naar bijvoorbeeld pedicure, dokter of 
ziekenhuis. Er wordt hulp geboden bij het boodschap-
pen doen of om betalingen op een rijtje te houden. 
Maar ook als mensen in de laatste fase van hun leven 
thuis wensen te blijven, kan de Hulpdienst gebeld 
worden voor ondersteuning. De vrijwilligers helpen ook 
de mantelzorgers. Onze steun wordt enorm gewaar-

deerd. 

  
Morgenochtend geen kinderoppas 
Er zal in het morgengebed van 1 januari geen 
kinderoppas aanwezig zijn. 
 

Nieuwjaarsdagbrief 1 januari 2017 
Voorganger: Ds Ellie Boot 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderlingen: José van Dasselaar, Martie Doppenberg  
Diakenen: Henry Westein  
Welkomstdienst: Coralien Toom   
Kinderdienst: Feije Duim 
Geluidsdienst: Arjan de Vries  
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Missionair werk PKN; de 
tweede collecte is voor Vorming & Toerusting. De 
kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Uganda.  
 
Bij de eerste collecte: Help de nieuwe kerk in Utrecht 
Ds. Marius van Duijn: “We willen niet de wijk in de kerk 
brengen, maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen we 
liever thuis bij elkaar dan in de kerk. Onze focus ligt op 
contact leggen met mensen. Sommigen helpen buren 
met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij 
op een van de kinderclubs.” Deze collecte maakt 
pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen mensen 
zoeken naar nieuwe vormen van christenzijn in hun 
eigen omgeving, mogelijk. 
 
Nieuwjaarsbegoeting 
Aansluitend aan deze kerkdienst is er de nieuwjaarsbe-
groeting. U bent van harte uitgenodigd! 


