
 
Zondag 16 december 2018 

 derde van de Advent 
 

Op internet mogen geen muzieknotaties worden 
opgenomen. Wilt u graag een liturgie met muzieknotaties 

(althans voor zover ze niet in het liedboek staan) 
ontvangen, stuurt u dan een mail aan 

ellie.boot@hccnet.nl. 

 
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: ‘Wij wachten op de koning’: lied 461 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de derde adventskaars 
Daarbij zingen we het lied van deze Adventstijd: ‘Geloof 
met me mee’ (t. Erik Idema, m. Tjeerd van der Ploeg) 

 
 
Een oude profeet zingt vrolijk zijn lied: 
de Heer maakt een einde aan je verdriet. 
 
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 … 
 
… die overgaat in het  
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift  
 
Lezing uit de profetie: Sefanja 3,14-20 
 
Antwoordlied: ‘Jubel, jubel, dochter Sion’: lied 879 
 
Evangelielezing: Lucas 3,7-18 
 
Lied: ‘Verheft uw hart, weest welgemoed’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Augsburg 1666; Tussentijds 130) 
 
Verheft uw hart, weest welgemoed.  
Verhoopt de dag die daagt voorgoed.  
Gedenkt uw Heer en zijn verbond  
in woord en brood, totdat Hij komt.  
 
Totdat Hij komt, bestaan wij hier – 
wakend en wetend dag noch uur, 
elkander dragend in geloof, 
Gods woord verwachtend van omhoog. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: vervolg van ‘Verheft uw hart, weest welgemoed’ 
 
Zult Gij wel komen, zal uw licht,  
verklaren al wat duister is?  
Zoon Gods, de schepping toegezegd,  
voltooi uw aarde, doe haar recht.  
  
Jezus, maak uw belofte waar,  
bekeer de mensen tot elkaar.  
Gij die der mensen broeder zijt,  
Kome uw Rijk in heerlijkheid. 
 
Heer God, die immer komen zult  
in dood en mensennood gehuld,  
geef dat wij U vandaag verstaan,  
troostend elkander in uw naam.  
 

gebeden en gaven; 
maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen (lied 62c) 
 



Aanhef van het tafelgebed 
vg  Vrede u allen, 
allen  vrede ook u! 
vg De harten omhoog naar God! 

allen Als bloemen naar de zon!  

vg Dank aan de Levende, onze God! 

allen Wij willen God danken! 

 
Tafellied: ‘Op de avond toen de uittocht uit Egypte werd 
gevierd’: lied 395, 1+2+3 
 

Want op die avond nam hij het brood, 
zegende God, brak het 
en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie; 
doe dit om mij te gedenken.” 
 
Ook nam hij de beker, zegende God 
en gaf hem zijn leerlingen met de woorden: 
“Drink allen hier uit; 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. 
Blijf dit doen om mij te gedenken.” 
 

Vervolg tafellied: Lied 395, 4 
 
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. 

 
Vredegroet 
vg De vrede van de Eeuwige is altijd met u. 
allen En met uw geest. 
vg Laten we elkaar die vrede toewensen. 
 
We geven elkaar een hand en wensen elkaar de vrede van 
Christus toe. 
  
We delen brood en wijn. Bij de Paaskaars wordt het brood 
uitgedeeld. De beker van Sarah van der Geer is gevuld met 
druivensap, de overige met alcoholhoudende wijn. 
Intussen luisteren we naar muziek. 
Tegen het einde van de maaltijd komen de kinderen uit de 
oppas in ons midden. 
 
Slotlied: ‘Nu daagt het in het oosten’: lied 444 staande 
 
Zegen 
allen(431b) 

 

Zondagsbrief 16 december  2018 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderlingen:  Jan Hofman en Jan Beitler 
Diaken: Lien Vogel, Henry Westein en Quirina Schipper 
Zondagskind: Sarah van der Geer 
Lector: Wim Kraaikamp 
Koster: Frans Schimmel 
Welkom: Ad en Nia Ritmeester 
Geluid: Fokke van der Veer 
Kinderdienst: Miranda van ‘t Veer 
Oppas: Ilse Heining en Tim Floor 
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker en Wil de Meij 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
en de tweede voor Muziek en Liturgie. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken                                                             
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een 
vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een initiatief 
van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en 
zorg aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een 
handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep 
doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers 
van de hulpdienst voor u klaar.  
De hulp is bedoeld voor iedereen, die om wat voor reden ook, 
een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. Deze 
fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, 
die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm 
gewaardeerd. 
 
Kaart 
We tekenen vanmorgen een kaart voor Fokke Petter. Hij wordt 
met chemokuren behandeld tegen beenmergkanker. 
De tweede kaart is voor Roel Kiers. Ze onderging op 7 
december een operatie aan een Merkel cell carcinoom. 
We wensen beiden van harte sterkte toe! 
 
Basiscatechisanten in de dienst 
De afgelopen twee keer hebben de kinderen in de 
basiscatechese dingen geleerd over de maaltijd van de Heer. 
Daarom zijn ze in deze kerkdienst aanwezig. Ze kunnen 
vandaag zelf aan de maaltijd deelnemen.  
 
Fotograferende scholieren 
Vera Wassink en een aantal van haar klasgenoten zullen bij 
deze viering aanwezig zijn. Voor het vak 
godsdienst/levensbeschouwing moeten ze een kerk bezoeken 
en ze kozen daarvoor deze kerkdienst uit. Ze zullen enkele 
foto’s maken in de dienst. Als u er bezwaar tegen hebt 
gefotografeerd te worden, wilt u het dan na de dienst aan hen 
zeggen? 
Vera & medescholieren, van harte welkom! 
 
Vesper 
Vanmiddag om 17.00 uur is in de Eshof de derde advents-
vesper, met als thema ‘Ik geloof in vrijheid’.  De vesper wordt 
geleid door Cees Otte met muzikale medewerking 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! 
 
Met de kinderen op weg naar Kerst 
De kinderen van de kinderdienst hebben een heel speciale 
brievenbus geknutseld. In de adventstijd gaan ze aan de slag om 
mensen, die het nodig hebben, eventjes blij te maken met een 
klein presentje, een lichtpuntje in de adventstijd. De brievenbus 
staat op de houten statafel in de hal. Daarin kunt u briefjes 
doen met daarop de naam en het adres van een persoon of 
gezin. Wij zorgen dan dat diegene thuis zijn of haar lichtpuntje 
krijgt. En we nodigen u allen uit om ons te helpen om deze 
kleine verrassingen bij personen te brengen die dit kunnen 
gebruiken. Zet dan tussen haakjes ook uw eigen naam op het 
briefje.  
Omdat het ook praktisch te doen moet zijn, moeten we ons wel 
beperken tot Hoevelaken. Uiteraard mogen ook mensen die 
niet in de Eshof komen worden opgegeven. Alvast bedankt voor 
uw hulp, we hopen veel mensen blij te kunnen maken deze 
weken! 
 
Oefenen voor de kerstviering met kinderen 
In de kerstviering van 24 december om 19.00 uur zal er een 
koor zijn waarin je mee kunt zingen! Ook kun je meespelen in 
een verhaal. Wil je graag meedoen aan het kerstkoor, kom dan 
naar onze oefenmomenten. We oefenen ongeveer drie 
kwartier. Wil je meedoen met het verhaal dan is het voldoende 
als je er op zondag 23 dec bij bent. We oefenen op:  
woensdag 19 dec. ’s middags om 14.30 
zondag 23 dec. ’s ochtends om 11.00 
maandag 24 dec. ’s ochtends om 11.00 
Voor vragen kun je terecht bij: Anneke Waslander (06-
16548775 of anneke@klankmail.com) 
 
Oliebollenactie Grace Care 
Stichting Grace Care Nederland zal op zaterdag 29 december 
vanuit het Pauluscentrum weer oliebollen verkopen. We doen 
dit aan de hand van voorverkoop. De opbrengt gaat volledig 
naar Grace Care India. De oliebollen kosten € 9.- per zak van 10 
oliebollen, twee zakken voor € 17,- en drie voor €25,-. Na deze 
dienst zijn wij aanwezig in de hal met een intekenlijst voor de 
oliebollen. U kunt ze ook bestellen door te mailen naar 
info@gracecare.nl 
 
Kerstmiddag ouderen 
Op 21 december zal weer de jaarlijkse kerstmiddag 
plaatsvinden in de Eshof. Vanaf 15.30 uur staat de thee klaar. 
De viering begint om 16.00 uur. Hartelijk welkom! 
 
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 

Nog nooit meegedaan aan een Bijbelse musical? Eens kan de 
eerste keer zijn! Het is een prachtig verhaal, voor de musical 
geschreven vanuit een verrassend andere invalshoek.  Wil je 
meehelpen om dit mooie verhaal aan iedereen te laten zien en 
horen, geef je dan op bij nel.stoffelsen@kpnmail.nl Kijk voor 
meer informatie in de Rondom van oktober of op de website 
www.musical-hoevelaken.nl 
 
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. 
 
Agenda 
ma. 17 december, 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
wo. 19 december, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 19 december, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 20 december, 19.00 uur: Voorbereiding kerstmiddag, de 
Eshof 
vr. 21 december, 15.30 uur: Kerstmiddag ouderen, de Eshof 
vr. 21 december, 19.00 uur, Repetitie tienermusical, de Eshof 
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