
 
Zondag 2 december 2018 

 Eerste van de Advent 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: ‘Heer het licht van uw liefde schittert’:  
lied 289: 1 en 3  
 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de eerste adventskaars. 
Daarbij zingen we het lied van deze Adventstijd: ‘Geloof 
met me mee’ (t. Erik Idema, m. Tjeerd van der Ploeg) 
 
Geloof met me mee, dan wordt het Advent, 
want God maakt ons zijn vrede bekend. 
 
Geloof dat de hemel open kan gaan. 
God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan. 
 
Verhaal voor de kinderen. Daarna mogen ze met het licht 
naar de kinderdienst gaan. Ook de doos met namen van 
mensen voor wie iets moois gemaakt zou kunnen worden, 
gaat mee.  
Intussen zingen we: 
 
Zo gaan wij op weg, op weg met het licht. 
Op zoek naar een mooi en hoopvol bericht. 
 
 

Smeekgebed, na elke strofe besloten met Kyrie eleison: 
lied 301h 
 
… gebedsstilte … 
 
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie: Zacharia 8, 4-8 
 
Lied: ‘Heer raak mij aan met uw adem’: lied 695, in 
wisselzang,   1 en 5 samen, 2 en 4 vrouwen, 3 mannen 
 
Evangelielezing:  Openbaring 21, 1-5 
 
Lied: ‘Zolang wij ademhalen’: lied 657, 3 en 4 
 
Overweging:  ‘t Is een wonder boven wonder 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Komt, verwondert u hier, mensen’:  
lied 478: 1, 3 en 4  
 

gebeden en gaven 
 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen (lied 62c) 
 
Stel je vertrouwen op God alleen, 
Je zult niet wankelen, Hij is je rots. 
 
allen Onze Vader, die … 
 
Slotlied: ‘Groot is uw trouw, o Heer’: lied 885   
 staande 
 
Intussen komen de kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
 
Zegen 
 

allen(431b) 

 
 

 

Zondagsbrief 2 december  2018 
 
Voorganger: ds. Hans van Ark, Wapenveld  
Organist: Erik van Veelen 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
het liedboek staan, mail dan naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 



Ouderlingen: José van Dasselaar en Hanna Wicherink   
Diaken: Henry Westein 
Zondagskind: Sjoerd van de Kamp  
Lector: Hans van den Berg 
Koster: Jan Haverkamp 
Welkom: Coralien Toom 
Geluid: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Oppas: Yvonne de Gier en Sanneke Beukers 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Nijkerks Diaconaal Beraad  
en de tweede voor de Eredienst. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad 
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking 
tussen de verschillende diaconieën van de gemeente 
Nijkerk met als doel elkaar te versterken. Uitgangspunten 
daarbij zijn: 
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; het opleiden en 
inzetten van schuldhulpmaatjes. Uw bijdrage is zeer 
welkom. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Henk Bloklander (Zorgerf 
Buitenverblijf, Putten) die op 3 december 91 jaar wordt. 
We feliciteren hem daarmee van harte en laten hem zo 
weten dat we aan hem denken. 
 
Vespers  
Op 2, 9, 16 en 23 december zal er om 17.00 uur in de 
Eshof een advents-vesper worden gehouden. 
De vesper van vanmiddag 2 december zal worden geleid 
door Linda de Wals met muzikale begeleiding van Simon 
Drost. Iedereen van harte welkom! 
 
Tijdens deze vespers zal er een collecte zijn voor het Leger 
des Heils. 
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in 
de breedste zin van de betekenis. Hulp door eten te 
verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de 
vorm van dag- en nacht opvangvoorzieningen, maar ook 
hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens 
geen dak meer boven hun hoofd hebben. Juist met deze 
donkere dagen is uw bijdrage van harte welkom! 
 
Agenda 
ma. 3 december, 13.30 uur: Op zoek naar de 
grondmelodie 
ma. 3 december, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 3 december, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo. 5 december, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 

vr. 7 december, 9.30 uur: Liturgische Vormgroep, de 
Eshof 
vr. 7 december, 19.00 uur: Repetitie tienermusical, de 
Eshof 
 

Op zoek naar de grondmelodie 

Op 3 december zal Ellie Boot zich voor de laatste maal 
samen met de deelnemers verdiepen in vragen naar de 
zin van het leven; op zoek naar de grondmelodie als het 
ware. Aan de hand van concrete oefeningen, waarbij drie 
kernwoorden richting geven: verlangen, gedragen zijn, 
aanvaard zijn. De middag is van 13.30 tot 15.30 uur. Meer 
informatie vindt u in de brochure V&T en op de website. 
 
Kerstsamenzang in de openlucht 
Op zaterdag 22 december kan ieder die ervan houdt 
kerstliederen te zingen, tussen 14.00 en 15.00 uur terecht 
in het centrum van ons dorp.  
Een groepje enthousiaste zangers zal op de Wiekslag en 
De Brink een openlucht kerstsamenzang verzorgen. 
Iedereen is van harte welkom! 
 

 
Musical Jozef 
De musical vertelt het prachtige Bijbelverhaal van Jozef, 
maar kiest  een verrassend andere invalshoek.  Kijk voor 
meer informatie in de Rondom van oktober of op de 
website www.musical-hoevelaken.nl Wil je mee doen, 
geef je dan op door een mailtje te sturen naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl of download het formulier op 
de website. 
 
Dag van de Stilte 
Op 29 december is het stil in ‘de Eshof’ en staat de deur 
voor iedereen open (van 10.30 – 17.00 uur). 
De Dag van Stilte is een dag, die: verwondert, rust geeft, 
weldadig is en troost biedt als een warme deken. 
Aan de hand van “de vier jaargetijden” zijn de hal en 
kerkzaal ingericht met kunst, gedichten, teksten, muziek, 
natuurlijke materialen en kaarslicht. 
De verstilde ruimte nodigt je uit om stil te zijn en stil te 
staan bij wat je persoonlijk raakt. Gun jezelf de tijd, laat 
buiten even voor wat het is en loop binnen in een 
omgeving waar de stilte spreekt. 
 
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl zijn 
de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, zowel 
gelijktijdig als na afloop. 
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