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Orgel 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
 

-Voorbereiding- 
 

We gaan staan 
 
Stilte 
 

Bemoediging 
 Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer. 
 Allen Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
 Allen die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: Lied 601: 1 en 3 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
 Vgr. Zo roepen wij U aan. 
 Allen Kyrie eleison, Lied 301c 
 

Lofverheffing: Ere zij God in den hoge 
 
Lofzang: Lied 474: 1, 4-6   
Loof God, gij christenen, maak Hem groot 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Exodus 35, 1-10 
 

1 Mozes riep de hele 
gemeenschap van Israël 
bijeen en zei: ‘De HEER 
heeft u geboden u aan het 
volgende te houden: 2 zes 
dagen kan er gewerkt 
worden, maar de zevende 
dag, de sabbat, moet een 
dag van volstrekte rust zijn, 
gewijd aan de HEER. 
Iedereen die dan werkt moet 
ter dood gebracht worden.  
3 Niemand van u mag op 
sabbat een vuur aansteken, 
waar hij ook woont.’ 
Bijdragen van het volk; de 
vaklieden 
4 Mozes zei tegen de 
Israëlieten: ‘De HEER draagt 
u op 5 Hem geschenken te 

geven. Laat iedereen die 
daartoe bereid is iets aan de 
HEER afstaan: goud, zilver 
of koper, 6 blauwpurperen, 
roodpurperen of 
karmozijnrode wol, fijn linnen 
garen of geitenhaar,  
7 roodgeverfde ramsvellen, 
vellen van zeekoeien, 
acaciahout, 8 lampolie, 
reukwerk voor de zalfolie en 
voor de reukoffers,  
9 onyxstenen voor de 
priesterschort of edelstenen 
voor de borsttas.  
10 Alle vaklieden moeten zich 
melden, om alles te maken 
waartoe de HEER opdracht 
heeft gegeven: 

 
Zingen: Lied 518: 1     
Hoe helder staat de morgenster 
 
Schriftlezing Evangelie: Matteüs 2, 1-12 
 

1 Toen Jezus geboren was, 
in Betlehem in Judea, tijdens 
de regering van koning 
Herodes, kwamen er magiërs 
uit het Oosten in Jeruzalem 
aan.  

2 Ze vroegen: ‘Waar is de 
koning van de Joden die 
onlangs geboren is? Wij 
hebben namelijk zijn ster 
zien opgaan en zijn gekomen 
om Hem te aanbidden.’  
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3 Koning Herodes schrok 
hevig toen hij dit hoorde, en 
heel Jeruzalem met hem.  
4 Hij riep alle hogepriesters 
en schriftgeleerden van het 
volk samen om aan hen te 
vragen waar de messias 
geboren zou worden.  
5 ‘In Betlehem in Judea,’ 
zeiden ze tegen hem, ‘want 
zo staat het geschreven bij 
de profeet: 6 “En jij, Betlehem 
in het land van Juda, bent 
zeker niet de minste onder 
de leiders van Juda, want uit 
jou komt een leider voort die 
mijn volk Israël zal hoeden.”’ 
7 Daarop riep Herodes in het 
geheim de magiërs bij zich; 
hij wilde precies van hen 
weten wanneer de ster 
zichtbaar geworden was,  
8 en stuurde hen vervolgens 
naar Betlehem met de 
woorden: ‘Stel een 
nauwkeurig onderzoek in 
naar het kind. Stuur mij 
bericht zodra u het gevonden 

hebt, zodat ook ik erheen 
kan gaan om het te 
aanbidden.’  
9 Nadat ze de koning hadden 
aangehoord gingen ze op 
weg, en nu ging de ster die 
ze hadden zien opgaan voor 
hen uit, totdat hij stil bleef 
staan boven de plaats waar 
het kind was.  
10 Toen ze de ster zagen, 
werden ze vervuld van diepe 
vreugde. 11 Ze gingen het 
huis binnen en vonden het 
kind met Maria, zijn moeder. 
Ze wierpen zich in 
aanbidding voor het kind 
neer. Daarna openden ze 
hun kistjes met 
kostbaarheden en boden het 
geschenken aan: goud en 
wierook en mirre. 12 En 
omdat ze in een droom de 
aanwijzing hadden gekregen 
dat ze niet naar Herodes 
terug moesten gaan, reisden 
ze via een andere route terug 
naar hun land. 

 
Zingen: Lied 518: 4 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Lied 286    
Waar de mensen dwalen in het donker 
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-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 

(de kleine klok luidt…) 

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.  

Collecten 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Lied 760: 1-4 
Gij zijt de zin van wat wij zijn 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 

 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
De aanbidding van de koningen, mozaïek,  
San Apollinare Nuovo, Ravenna Italië, 556-569 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : wit 

 

Voorganger : Jan Greven (Blaricum) 

Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
Diaken : Willem van Someren Gréve 
   

Organist 
 

: Hendrika Veerman 

Voorbede  
 

Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf in het voorbedenboek schrijven 
(op de tafel in de voorhof). 
 

 

Collecten 
 
Diaconie:                Stap Verder 

Kerkrentmeesters:  Nieuwjaarscollecte 
 
U kunt, onder vermelding van het genoemde doel, uw gaven overmaken op: 

• rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93 
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum. 

• rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum. 
 

 

 
Collecte Kerkrentmeesters 

 

…. en/of met bovenstaande QR-code (iDEAL) uw gift overmaken 

voor het genoemde collectedoel van de Kerkrentmeesters. 
Houdt de camera van uw telefoon (QR-scanner) voor de code. Dan 
verschijnt er in het beeld een tekstje dat u moet aanklikken, waarna 
u vanzelf door de betaling gevoerd wordt.  

Het standaard bedrag kunt u zelf wijzigen. 
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Pastoraal contact (gastvoorganger) 
 

Met de gastvoorganger Jan Greven kunt u na de dienst contact opnemen, ook 
per email: < jgreven@xs4all.nl > of per telefoon: < 035-531 8399 > 
 

 

Pastorale zorg 
 

Onze predikant ds. Jurjen Zeilstra is per telefoon te bereiken op nummer  
< 035-624 7449, 06-2150 9446 > en/of via email: < zeilstar@xs4all.nl > 
 

 

Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
   

  8 januari 
 

10.00 uur 
 

ds. Petra Barnard, Blaricum 
 

Zondag 15 januari 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 22 januari 
St.Jan/Laren 

11.00 uur ds. Zeilstra en past. Van der Peet  
Oecumenische BEL-dienst 

 

Zondag 29 januari 10.00 uur ds. Hilde Honderd, Bussum  
 

Agenda  
 

Driekoningen!  
Vrijdag 6 januari van 10-12 uur Cie. Kruispunt organiseert Koffipunt voor 
onze 70+ senioren. Goud, Wierook en Mirre, wat een bijzondere geschenken 
namen de drie Koningen mee op deze dag! Wat zou u mee hebben genomen 

als u mee had mogen gaan? We spreken erover onder het genot van ‘beschuit 
met muisjes’! Allen van harte welkom aan ’t Achterom nr. 1. 

  

 
 
  

mailto:jgreven@xs4all.nl
mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie 
bijgehouden over de Dorpskerk en (onderaan) staan daar 
ook de recente Nieuwsflitsen. 
Als u wilt dat ook úw email-adres toegevoegd wordt aan de 

distributielijst voor deze Nieuwsflitsen, dan kunt u dat aangeven via een email-
bericht aan scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. Zó blijft u geïnformeerd 
over wat er tussentijds te melden is vanuit onze Dorpskerk. 
 

Op kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op internet via een 
livestream met beeld en geluid direct of later te volgen; en via kerkomroep.nl 
direct of later te beluisteren. 
 

Informatie over de Dorpskerk vindt u in ons kerkblad ‘Onderweg’: 
Wilt u hiervan een exemplaar of een proefabonnement ontvangen? Neem 
contact op met dhr. Leo van Deutekom, telnr. < 035-525 5478 > of per e-mail: 
leo@vandeutekom.org. 
 

 
Scan met uw mobiele telefoon deze QR-code.  
U komt dan direct op de website van de Protestantse 
Gemeente te Blaricum: protestantsegemeenteblaricum.nl 
   
 
 

 

 

Kerst met ds. Jurjen Zeilstra 
 

Een nieuwe film met ds. Jurjen 
Zeilstra, “Kerst 2022 in de 
Dorpskerk” staat op de 
welkompagina van onze website. 
 
Daar staat ook de eigen blog van 

onze predikant onder de titel 
“Jurjen schrijft”. 
 

 
 
 
 
 
 
 

[ho] 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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