
 
Zondag 15 december 2019 

 derde van de Advent 
 

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

 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. Wilt 
u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties erin van 

de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt u dan een 
mail aan nel.stoffelsen@kpnmail.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: ‘Die ons voor het licht gemaakt 
hebt’ (lied 277) 
 
Openingslied: ‘Word stil nu de Ene tot ons komt…’ (t. en 
m. David J. Evans, vert. Sytze de Vries; Het liefste lied van 
overzee 1,56) 
 
 allen gaan zitten 
Aansteken van de derde adventskaars 
Daarbij zingen we: ‘Geef licht!’ (t. Erik Idema, m. Gerard 
van Amstel) 
 
Introductie bij het thema van deze advents- en kersttijd: 
‘geef licht!’ 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) 
 
Gebedsstilte, die overgaat in het 
gebed van de zondag 
 
 de heilige Schrift 
 
Lezing uit de profetie: Micha 6,1-8  
 
Evangelielezing: Matteüs 11,2-3a 
 
Lied: ‘Zijt Gij waarop de wereld wacht’: lied 446, 1-4 
Vers 1+3 allen; 2+4 mannen 
 

Vervolg evangelielezing: Matteüs 11,7-11 
 
Acclamatie: ‘Kom Heer, op wie de wereld wacht’: lied 
446,5 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’: lied 992 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
Inzameling van de gaven; intussen komen de kinderen 
terug uit de kinderdienst 
 
Tafelgebed en voorbeden 
vg Vrede u allen, 
allen vrede ook u! 
vg Harten omhoog, 
allen wij heffen ze op! 
vg Laten wij danken de Eeuwige God, 
allen Hij is het waard onze dank te ontvangen! 
vg Eeuwige God, U wekt in ons verwachtingen 
want U ziet naar ons om 
en ontfermt zich over ons. 
Met de dauw van uw liefde 
herschept U de aarde en maakt U ons ruimte. 
Een weg van vrede ontvouwt zich, 
een morgen gloort 
en beschijnt wie zijn gezeten 
in de schaduw van de dood. 
Daarom zingen wij mee 
met Zacharias, met Maria en met allen 
die door de tijden als wachters in de nacht 
gezongen hebben van het licht van uw dag: 
 
lofzang: ‘God zij geprezen met ontzag’: psalm 68,7  
(t. Willem Barnard, m. psalm 36) 
 
vg Wij zegenen U om Jezus, 
uw zoon en profeet, 
die uw liefde gestalte gaf, 
die gerechtigheid omhelsde 
en één en al ontferming was. 
Hij is het die nóg ons leidt 
en onze handen vult sinds die nacht 
van de overlevering, 
toen Hij brood nam en U zegende, 
het brak en aan zijn leerlingen gaf 
en zei: “dit ben ik, voor jullie. 
Doe dit om mij te gedenken.” 
Zo nam hij ook de beker, dankte U, 
gaf hem rond en zei: 
“Deze beker met wijn ben ik zelf. 
Doe dit steeds weer om mij te gedenken.” 
 



Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij:  
allen Naar U gaat mijn verlangen, Heer (lied 25c) 
 
Zend uw Geest uit over ons mensen, 
over dit brood en deze wijn, 
over heel uw kerk. 
Dan blijft ook in ons de verwachting gewekt, 
dan zet ook in ons uw Woord vrucht 
en groeit de hoop. 
Wek op uw macht, uw overmacht aan liefde 
en bevrijd wie nu nog huizen 
in de zware schaduwen, in een duister land. 
Breng hen met ons bijeen in uw Rijk van vrede. 
 
En hoor de woorden die wij uitspreken, 
uw Zoon achterna: 
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. 

 
Tijdens het breken van het brood en het inschenken van de 
wijn zingen we: ‘moge het delen van het brood en deze 
beker’ (t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal) 
 
We delen brood en 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, 1+2+3+4
 staande 
Zegen 
Beaming van de zegen: ‘Reeds daagt het in het oosten’: 
lied 444,5 

 

Zondagsbrief 15 december 2019 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Rudi Coppoolse 
Ouderling van dienst: Jan Beitler  
2e ambtsdrager: Hannah Wicherink 
Diakenen: Wouda Bakker, Quirina Schipper, Nico van 
Rootselaar 
Zondagskind: Sara Vizee 
Lector: Dineke Schreiber 
Koster: Wim Heining 

Welkom: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom  
Kinderdienst: Vera Vizee  
Oppas: Yvonne de Gier en Lara Floor 
Koffiedienst: Annie Hanse en Nel Stoffelsen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie en de tweede 
voor onderhoud van het gebouw.  
De kinderen kunnen hun bijdrage doen in de doos voor de 
Voedselbank, Nijkerk. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie: Kerstpakketten 
Ieder jaar brengt uw diaconie kerstpakketten bij gezinnen 
in Hoevelaken die het financieel niet breed hebben. De 
kerstpakketten zijn zeer welkom en worden door de 
diakenen persoonlijk bezorgd. Om deze mensen tijdens 
de feestdagen te steunen en een extraatje te kunnen 
geven vragen wij u deze collecte warm te steunen.  
 
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 Jan Willem en Henny van Bree-
Hafkamp worden voorgesteld. 
 
Vesper in het Pauluscentrum 
Vanmiddag is de derde adventsvesper in het 
Pauluscentrum om 17.00 uur. Voorganger is Lieske Duim. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Dinie Jager. 
 
Kerstsamenzang in de openlucht  
Op zaterdag 21 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! 
 
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: vandaag 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. Nog één zondag te 
gaan en dat is 22 december.  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!  
 
Oliebollenactie Grace Care 



Stichting Grace Care Nederland verkoopt ook dit jaar 
oliebollen. De opbrengst gaat volledig naar Grace Care in 
India. De oliebollen kosten € 9,- per zak van 10 oliebollen, 
twee zakken voor € 17,- en drie voor €25,-. Ophalen kan 
op maandag 30 december van 19-21 uur en op dinsdag 31 
december van 10-12 uur in De Eshof. Na deze dienst zijn 
wij aanwezig in de hal met een intekenlijst om uw 
bestelling te noteren. U kunt ook oliebollen bestellen 
door te mailen naar 
stichtinggracecarenederland@gmail.com  
 
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, 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. 
 
Correctie 
De Vesper op 22 december wordt geleid door Cees Otte in 
samenwerking met Ellie Boot. En de 
oudejaarsavonddienst is om 19.00 uur en niet om 10.00 
uur zoals in het kerkblad staat. Excuses voor de 
verwarring. 
 

Agenda 
ma. 16 dec. 19.15 uur: Basiscatechese, de Eshof 
ma. 16 dec. 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
wo. 18 dec. 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 18 dec. 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof 
zo. 22 dec. 11.20 uur: Adventsconcert door Dinie Jager, de 
Eshof 
 
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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