
 
Avondgebed 

op de vooravond van de achtste Kerstdag 
31 december 2019  

 

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. 

 
Allen gaan staan. 
 
Drempelgebed 
vg Uw Zon zal nooit slapen  
allen en de maan u nooit verlaten. 
vg Want uw eeuwig licht zal de LEVENDE zijn. 
allen De donkere dagen zullen voorbijgaan. 
vg Want een kind is ons geboren. 
allen Een zoon ons gegeven! 
vg Heel de aarde zal het zien, 
allen het heil van onze God. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘O God die droeg ons voorgeslacht’: lied 
90a, in beurtzang: vers 1 en 6 allen, 2 en 4 mannen, 3 en 5 
vrouwen 

allen gaan zitten 
 
Psalmgebed: psalm 8 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard 
Huijbers; Gezangen voor liturgie 8-II) 
 
Lezing uit de Torah: Numeri 6,22-27 
 
Acclamatie: ‘Gij levende eerste en laatste’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 1e keer koor, 2e keer allen: 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Tijd van leven’ (t. Huub Oosterhuis, m. Henri 
Heuvelmans; LB 845 / GvL 527) 
 
Gebeden: 
- Lofzang van Maria 
 
- Voorbeden en stil gebed 
 
- Luthers avondgebed (t. Wilhelm Löhe, m. Geert van der 
Heide): 

 
allen gaan staan 

 
Zegen 
 
Beaming van de zegen: ‘Ga met God en hij zal met je zijn’: 
lied 416 (t. Jeremiah Rankin, vert. Gert Landman, m. 
Ralph Vaughan Williams) 

 
Aan iedereen van harte 

een goede jaarwisseling toegewenst 
en een vreugdevol 2020. 

 

 

Oudejaarsavondbrief 31 december 2019 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Simon Drost  
Pauluskoor o.l.v. Henk Boswijk 
Ouderling van dienst: Henry Westein 
2e ambtsdrager: Sienke Wolters 
Koster: Frans Schimmel 
Geluid: Arjan de Vries 
 
Collecten 
De eerste collecte is de eigen diaconie en de tweede voor 
het pastoraat. 
Kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor de 
Voedselbank. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie 
Naast de vele diaconale organisaties die wij 
steunen en waarvoor vaak een collecte 
bestemd is heeft de diaconie van de Eshof 
ook uw steun hard nodig. Met uw steun 
kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood 
verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze 
hulpverlening is mensen de weg wijzen,  begeleiden naar 
zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij 
en zo nodig financiële hulp verlenen. 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. 
 
Nieuwjaarsbegroeting  
Aansluitend aan de ochtenddienst op 5 januari wordt 
iedereen uitgenodigd wat langer te blijven. Voor de 
gezelligheid en om het nieuwe jaar in verbondenheid met 
elkaar te beginnen. De kerkdeuren zullen lang 
openblijven. 

 

Expositie: Jozef in de Groeibijbel 

In het weekend van 15 en 16 februari 2020 wordt de 
musical ‘Jozef – de dromenkoning’ uitgevoerd in de Eshof. 

Een mooie gelegenheid om de platen rond de Jozef-
cyclus, die Cees Otte rond 2000 tekende voor de 
Groeibijbel, een plek te geven aan de expositiewand van 
de Eshof. De Groeibijbel was eind vorige eeuw een project 
van SGO Hoevelaken. 
Met de Groeibijbel, die zeven delen telt, hoopte men 
jonge mensen te interesseren voor de bijbel. 
Piet van Midden schreef hervertellingen van de 
Bijbelverhalen en Cees Otte tekende er kleurrijke 
kunstwerken bij.Wie geïnteresseerd is in deze of andere 
kunstwerken van Cees, kan zijn website bezoeken 
(ceesotte.nl) of kan contact met hem 
opnemen: cees@ceesotte.nl - telefoon 033 2536476. 
Data van de expositie: zondag 5 januari tot en met zondag 
16 februari 2020 
 
Musical Jozef – de dromenkoning 
 

 
 
Voor meer informatie kijk op www.musical-hoevelaken.nl  

Kaarten verkrijgbaar bij: 
De Hoevelakense Boekhandel, Boekhandel Roodbeen in 
Nijkerk of stuur een e-mail naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl  
 
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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