
 
Zondag 8 december 2019 

 Tweede zondag van de Advent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de liturgische vormgeving: 
In verbondenheid met de aarde 
zijn we op zoek naar het licht. 

 
In de hal klinkt het lied van Stef Bos: ‘Geef licht!’ 
(De tekst is te lezen op het prikbord.) 
 
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: ‘Die ons voor het licht gemaakt 
hebt’ (lied 277) 
 
Openingslied: ‘Verwacht de komst des Heren’: lied 439  
 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de twee adventskaarsen 
Daarbij zingen we: ‘Geef licht!’ (t. Erik Idema, m. Gerard 
van Amstel) 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna mogen de kinderen met 
het licht naar de kinderdienst gaan. 
 
 Smeekgebed, na elke strofe besloten met  
(t. Gert Jan de Bruin, m. Jacques Berthier; Op de vleugels 
van een lied, 21) 
 
De wereld wacht, hoe lang nog God? 
Kom met uw licht, verjaag de nacht. 
 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie: Micha 4,1-8 

Lied: ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’:  lied 447 
 
Evangelielezing: Matteüs 3,1-12 
 
Lied: ‘Kwam van Godswege’: lied 456b; 
1, 2, 7 en 8 allen; 3 en 5 vrouwen;  4 en 6 mannen  
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied:  ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’: lied 992  
 

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 Naar U gaat mijn verlangen, Heer (lied 25d) 
 
allen Onze Vader, die… 
 
Slotlied: ‘De nacht is haast ten einde’: lied 445  
  
 Staande 
 
Intussen komen de kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
Zegen 
 
allen(431b) 
 
Amen 
 

 

Zondagsbrief 8 december 2019 
 
Voorganger: dr. Meindert Dijkstra, Ede 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderling van dienst: Gerwin Duine 
2e ambtsdrager: Jan Vogel 
Zondagskind: Sarah van der Geer 
Lector: Ans Baas 
Koster: Frans Schimmel 
Welkom: Lieske Duim  
Geluid: Jan Vogel 
Kinderdienst: Bianca van den Burg 
Oppas: Linda Borgdorff en Emma Carter  
Koffiedienst: Mineke Haverkamp en Wilma van de Kuilen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Voedselbank, Nijkerk en de 
tweede voor de Eredienst.   
Kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor de 
Voedselbank, Nijkerk. 

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 
 



Bij de eerste collecte: De Voedselbank 
In aansluiting op het kerstproject wil de diaconie ook 
graag haar steentje bijdragen. Tijdens de vesperdiensten 
maar ook vandaag collecteren wij daarom voor de 
Voedselbank. De organisatie van de voedselbank 
(stichting Ezer) is volledig afhankelijk van giften om de 
organisatie te laten functioneren. De Eshof wil met het 
kerstproject de stichting ondersteunen. We willen graag 
voedselpakketten leveren en de voedselbank 
tegemoetkomen in de maandelijkse exploitatiekosten 
door één maandbedrag van €1.200,- te doneren. Het gaat 
hierbij om de huur, gas/water/elektra, verzekeringen en 
onderhoud en brandstof van de bestelbus. Helpt u ons 
mee?   
 
Van harte welkom! 
In ons kerkblad verschijnt vanaf nu regelmatig een 
introductie van nieuwe gemeenteleden. Mits zij daar zelf 
mee instemmen, zal de dienstdoende ouderling hun 
namen ook een keer vooraf aan een kerkdienst noemen. 
Vanmorgen zullen Klaas en Minie Schaak-van Beek uit 
Nijkerk worden voorgesteld. 
 
Vesper in het Pauluscentrum 
Vanmiddag is er een adventsvesper in het Pauluscentrum 
om 17.00 uur. Voorganger is Gerda van Vilsteren. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Henk 
Boswijk. 
 
Oefenen voor kinderkerstviering 
Zijn er kinderen die graag mee willen doen met het toneel 
tijdens de kinderkerstviering op 24 december om 19 uur? 
Kom dan naar de repetities. Er zijn twee 
oefenmomenten: zondag 15 december na de dienst en 
dinsdag 24 december in de middag om 13.30 uur. 
 
Kinderdienst 
Tijdens het kerstproject GEEF LICHT!  van de kinderdienst 
brengen wij elke adventszondag een lichtpuntje bij 
mensen die dit wel kunnen gebruiken. Er staat  in de hal 
van de Eshof een box, waarin je een briefje kunt doen met  
naam en adres  van iemand die je een lichtpuntje gunt. 
Doen jullie ook mee? Dan zien we je bij de kinderdienst! 
We kunnen nog steeds materialen gebruiken.  Heb je 
versieringen, glazen potjes of iets dergelijk, meld het bij 
de kinderdienstleiding. 
 
Brengt u opnieuw voedsel mee voor de voedselbank? 
Liefst verse (winter-) groente en fruit. Maar ook groente 
in glas of blik is welkom. We verzamelen de etenswaren 
voorafgaand aan de kerstdiensten: de kinderkerstviering 
om 19.00 uur, de kerstnachtdienst om 22.00 uur en de 
kerstmorgendienst om 10.00 uur. Het ingezamelde 
voedsel wordt verdeeld over de pakketten die in 
Hoevelaken en Nijkerk worden uitgedeeld. Wilt u de 
Voedselbank ook nog tegemoetkomen in andere 
bijkomende kosten (zie de collectebestemming) stort dan 
een bedrag  op  de rekening van de ZWO. Het 

rekeningnummer is: NL49 RABO 0302 2639 77 o.v.v. 
Voedselbank.  
 
Adventsconcert op 22 december 
Na de dienst van 22 december om ongeveer 11.20 uur zal 
Dinie Jager een adventsconcert verzorgen dat ongeveer 
een half uur zal duren. Als u een kop koffie of thee heeft 
gedronken bent u van harte welkom in de kerkzaal om te 
genieten van prachtige adventsmuziek.  
 
Glühwein na de kerstnachtdienst 
Na de kerstnachtdienst van 22.00 uur op 24 december 
bent u van harte uitgenodigd om binnen of buiten een 
glas Glühwein te blijven drinken. We pakken daarmee 
een oude traditie op! Jessica Hofman en Celine van den 
Heuvel (van de ZWO) organiseren dit festijn. Voor een 
glas wordt een kleine bijdrage gevraagd. De opbrengst is 
bestemd voor het doel van deze Advents- en Kersttijd: de 
Voedselbank Nijkerk. 
 
Agenda 
ma. 9 dec. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 9 dec. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
ma. 9 dec. 20.00 uur: Leiding kinderdienst, de Eshof 
wo. 11 dec. 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
 


