
 
Zondag 23 december 2018 

 Vierde 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: ‘Licht in onze ogen’:  Lied 463: 1,2, 3, 4, 5 
 allen gaan zitten 
Aansteken van de vierde adventskaars. 
Daarbij zingen we het lied van deze Adventstijd: ‘Geloof 
met me mee’ (t. Erik Idema, m. Tjeerd van der Ploeg) 

 
 
Geloof in dit kind dat lang werd verwacht. 
Want hij brengt geluk, hij zorgt dat je lacht. 

 
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, besloten met lied 463: 6, 7 en 8 
 
… gebedsstilte … 
 
… die overgaat in het  
Gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie: Lucas 1:26-38 
 
Lied: ‘De engel Gabriël komt aangesneld’: Lied 443 
 
Evangelielezing: Lucas 1,39-45 
 
Lied: ‘Maria wordt verheugd begroet’:  464: 5 en 6 

 
Overweging 
 

Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum. 
Benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen. 
 
Wees gegroet, Maria, vol van genade. 
De Heer is met U. 
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
Heilige Maria, Moeder van God, 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen. 

 
Muziek 
 
Lied: ‘Zal er ooit een dag van vrede’: lied 462 
 

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) 
 
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. 

 
Slotlied: ‘Nu daagt het in het oosten’: lied 444 staande 
Intussen komen de kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
Zegen 
 
allen(431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen Diaconie en de 
tweede voor de Eredienst. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie 
Dit is een collecte voor mensen uit onze directe 
omgeving die het financieel moeilijk hebben. De 
Diaconie probeert mensen verder te helpen, niet alleen 
financieel maar ook door hen te wijzen op de hulp die 
mogelijkerwijs geboden kan worden door de 
Gemeente, stichtingen en het NDB.  
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Nel Stoffelsen. Ze is de 
afgelopen week geopereerd aan een plekje in een van 
haar longen. 
Een tweede kaart is voor Kees Bonestroo. Hij heeft een 
operatie ondergaan waarbij een nieuwe stent in een 
hoofdslagader is geplaatst. 
De derde kaart is bestemd voor Hanneke en Henk 
Scheepstra. Beiden tobben met hun gezondheid. Vooral 
Hanneke heeft het de laatste tijd zwaar. 
We wensen hen allen van harte sterkte toe. 
 
Vesper 
Vanmiddag om 17.00 uur is in de Eshof de vierde en 
laatste advents-vesper, met als thema ‘Ik geloof in dit 
kind’. De vesper wordt geleid door Gerda van Vilsteren 
met muzikale medewerking van Rudi Coppoolse. 
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 zijn er 
al veel mensen, die het nodig hebben, blij gemaakt met 
een klein presentje, een lichtpuntje in de adventstijd. 
De brievenbus staat op de houten statafel in de hal. 
Vandaag is de laatste adventszondag en dus de laatste 
mogelijkheid om een briefje in de brievenbus te 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.  
 
Oefenen voor de kerstviering met kinderen 
In de kerstviering van 24 december om 19.00 uur zal er 
een koor zingen en er wordt een verhaal gespeeld. Als 
je het leuk vindt kun je  nog meespelen in dat verhaal. 
We oefenen straks na de dienst om 11.00 uur en 

maandag 24 dec. ’s ochtends om 11.00 hier in de 
Eshof. Voor vragen kun je terecht bij: Anneke 
Waslander (06-16548775 of anneke@klankmail.com) 
 
Kerstnachtdienst 
Op 24 december is er om 22.00 uur in de Eshof een 
kerstnachtviering. Hieraan zal de cantorij meewerken. 
We beginnen even vóór tien uur met zingen. We 
beginnen met zachte zang terwijl we de eerste 
adventskaars aansteken; telkens komt er een kaars bij 
en naarmate het lichter wordt, zullen we uitbundiger 
gaan zingen.  
 
Kerstdag 
25 december is het eerste kerstdag en zal er om 10.00 
uur een viering zijn in de Eshof. Het koor FREE! zingt in 
deze viering mee en ondersteunt de gemeentezang. 
Enkele (Engelse) liederen zingt FREE! solo, andere 
zingen we allen samen.   
 
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. 
 
Dag van 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. 
 
Musical Jozef 
Dit is je kans om te shinen op het podium. In 
toneelspel, zang en dans laat je het prachtige verhaal 
van Jozef tot leven komen! Geef je op en kom auditie 
doen op 21 en 28 januari!! Stuur een mail naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl Kijk voor meer informatie in 
de Rondom van oktober of op de website 
www.musical-hoevelaken.nl 
 
Agenda 
ma. 24 december, 19.00 uur: Kerstavond, viering voor 
het hele gezin, de Eshof 
ma. 24 december, 22.00 uur: Kerstnachtviering, de 
Eshof 
di. 25 december, 10.00 uur: Kerstochtendviering, de 
Eshof 
vr. 28 december, 9.30 uur: Liturgische Vormgroep, de 
Eshof 
za. 29 december, 10.30-17.00 uur, Dag van de Stilte, de 
Eshof 
zo. 30 december, 9.30 uur, Zondagse ochtendwandeling 

mailto:nel.stoffelsen@kpnmail.nl
http://www.musical-hoevelaken.nl/

