
 
Zondag 22 december 2019 

 Vierde 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: ‘Gij wacht op ons’: lied 328 (2x) 
 
 allen gaan zitten 
 
Aansteken van de 4e adventskaars 
Daarbij zingen we: ‘Geef licht!’ (t. Erik Idema, m. Gerard 
van Amstel) 
 
Introductie bij het thema van deze advents- en kersttijd: 
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 7,1-7.18-20 

 
Lied: ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’:  
lied 25b; De coupletten worden door de voorganger 
gezongen; het refrein door allen. 
 
Evangelielezing: Matteüs 1, 18-25 
 
Lied: ‘Herschep ons hart’ 
uit:  Zangen van zoeken en zien, nr. 97 
 
Herschep ons hart heradem ons verstand 
dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente. 
Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg U niet, 
Verberg U niet. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Hore mijn oor het ongehoorde’ 
uit:  Zangen van zoeken en zien, nr. 133 
 
Hore mijn oor het ongehoorde 
dat ik bedacht ben op wat ik zie 
onze monden: dat zij vrede roepen 
onze handen dat zij troosten 
dan zullen mijn voeten gaan waar liefde is 
mijn hart overvloeien van vreugde. 
 

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 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: ‘Al wie dolend in het donker’ 
uit:  Zangen van zoeken en zien, nr. 663 
 

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 
 



 staande 
 

1. Al wie dolend in het donker 
In de holte van de nacht 
En verlangend naar een wonder 
Op de nieuwe morgen wacht. 
Wijsheid wordt aan u verkondigd 
Door een koning zonder macht.  

 
2. Onze lasten zal hij dragen,  
onze onmacht totterdood, 
geeft als antwoord op ons vragen 
ons zichzelf als levensbrood. 
Nieuwe vrede zal er dagen, 
liefde straalt als morgenrood. 
 
3. Tot de groten zal Hij spreken 
even weerloos als het lam, 
het geknakte riet niet breken, 
hij bewaakt de kleine vlam: 
hoort en ziet het levend teken 
van een God die tot ons kwam. 
 
4. Dor en droog geworden aarde 
die om dauw en regen vraagt, 
dode mens die snakt naar adem, 
wereld die om vrede vraagt. 
Zie mijn Zoon, de nieuwe Adam 
die mijn welbehagen draagt. 
 
Intussen komen de kinderen uit de oppas in ons midden. 
 
Zegen 
 
allen(431b) 
Amen 
 

 

Zondagsbrief 22 december 2019 
 
Voorganger: ds. Bernadette van Dijk, Amersfoort 
Organist: Dinie Jager 
Ouderling van dienst: José van Dasselaar 
2e ambtsdrager: Lien Vogel 
Zondagskind: Xem van ‘t Veer 
Lector: Irene de Vries 
Koster: Norman Kempen 
Welkom: Willemien Schuurman Hess 
Geluid: Arjan de Vries 
Kinderdienst: Miranda van ‘t Veer  
Oppas: Myriam Beitler en Tim Floor 
Koffiedienst: Pea Heining en Quirina Schipper 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen diaconie en de tweede 
voor Muziek & Liturgie. 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor de 
Voedselbank, Nijkerk. 

 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie 
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen  
heeft ook de diaconie van de Eshof uw steun hard nodig. 
Met uw steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in 
financiële nood verkeren, op weg helpen. In 
noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen 
door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel 
gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig 
hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm 
gewaardeerd! 
 
Welkom 
In de ontmoetingsruimte staan mensen met een badge 
“Welkom” naast de koffietafel. 
Bent u nieuw, aarzel dan niet om onder het genot van 
een kopje koffie of thee even kennis te maken. 
 
Vesper in het Pauluscentrum 
Vanmiddag is de laatste adventsvesper in het 
Pauluscentrum om 17.00 uur. Voorganger is Ellie Boot. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Simon Drost. 
 
Oefenen voor kinderkerstviering 
Voor de kinderkerstviering op 24 december om 19.00 uur 
wordt nog geoefend op  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 alleen vandaag nog 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!  
 
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  
Vandaag zal na de dienst om ongeveer 11.20 uur door 
Dinie Jager een adventsconcert worden verzorgd 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.  
 



Komende diensten 
di.24 dec. 19.00 uur: Kerstavond, m.m.v. een groep 
kinderen 
di. 24 dec. 22.00 uur: Kerstnacht, m.m.v. FREE!  
wo. 25 dec. 10.00 uur: Kerstmorgen, m.m.v. de Cantorij 
zo. 29 dec. 10.00 uur: Top2000 dienst, m.m.v. FREE! 
di. 31 dec. 19.00 uur: Oudejaarsavonddienst, m.m.v. het 
Pauluskoor 
 
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. 
 
Top2000 dienst  
Zondag 29 december wordt de reguliere kerkdienst 
verrijkt met Top2000 muziek en persoonlijke verhalen. 
Ook voor deze dienst is het thema ‘Geef licht’, passend in 
het kerstthema van de Eshof. Het zal een mooie mix 
worden van Rock, Pop, Ballads, Klassiek en 
Nederlandstalig. Een viering die iedereen zal aanspreken, 
met o.a. medewerking van FREE! Enkele nummers zullen 
we ook samen zingen. We hopen dat deze dienst het 
begin zal zijn van een Happy New Year!   
 
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. U kunt de oliebollen 
bestellen door te mailen naar 
stichtinggracecarenederland@gmail.com  
 

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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