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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: Psalm 24: 1 

De aarde en haar volheid zijn, 
 
We gaan zitten 

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

Kyrielied: Lied 561 
O liefde die verborgen zijt, 
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-De Heilige Schrift- 
 
 
Kindergesprek 
 
Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Psalmen 24 
 

  1 Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, 
de wereld en wie haar bewonen, 

  2 Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, 
op de stromen heeft Hij haar verankerd. 

 
  3 Wie mag de berg van de HEER bestijgen, 

wie mag staan op zijn heilige plaats? 
  4 Wie reine handen heeft en een zuiver hart, 

zich niet inlaat met leugens 
en niet bedrieglijk zweert. 

 
  5 Zegen zal hij ontvangen van de HEER 

en recht verkrijgen van God, zijn redder. 
  6 Dat valt hun ten deel die U zoeken, 

die zich tot U wenden – het volk van Jakob.   sela 
 
  7 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, 

verhef u, aloude ingangen: 
de koning vol majesteit wil binnengaan. 

  8 Wie is die koning vol majesteit? 
De HEER, machtig en heldhaftig, 
de HEER, heldhaftig in de strijd. 

 
  9 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, 

verhef ze, aloude ingangen: 
de koning vol majesteit wil binnengaan. 

10 Wie is Hij, die koning vol majesteit? 
De HEER van de hemelse machten, 
Hij is de koning vol majesteit.   sela 
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Zingen: Psalm 24: 4 en 5 
 
Schriftlezing Brieven: Jacobus 3, 1-12 
 

1 Broeders en zusters, u moet 
niet allemaal leraar willen zijn. U 
weet dat ons leraren een 
strenger oordeel te wachten 
staat. 2 En hoe vaak struikelen 
we niet allemaal! Wie nooit 
struikelt in het spreken kan zich 
een volmaakt mens noemen, die 
in staat is om ook het hele 
lichaam in toom te houden. 
3 Paarden doen we een bit in de 
mond om ze te laten 
gehoorzamen, en zo kunnen we 
hun hele lijf sturen. 4 En kijk eens 
hoe reusachtige schepen, 
voortgestuwd door hevige wind, 
met een klein roer in de richting 
worden gestuurd die de stuurman 
bepaalt. 5 Zo is ook de tong een 
klein orgaan, maar wat een 
grootspraak kan hij voortbrengen! 
Bedenk eens hoe een kleine 
vlam een enorme bosbrand 
veroorzaakt. 6 Onze tong is net 
zo’n vlam. Van al onze 

ledematen is het de tong die een 
wereld van onrecht in zich bergt: 
hij besmet het hele lichaam, hij 
steekt het rad van het leven in 
brand, met vuur uit de Gehenna. 
7 De mens heeft alle mogelijke 
soorten dieren weten te temmen, 
wilde dieren, vogels, kruipende 
dieren en zeedieren, 8 maar er is 
geen mens die de tong kan 
temmen, dat onberekenbare 
kwaad, vol dodelijk venijn. 9 Met 
onze tong zegenen we onze 
Heer en Vader, en we vervloeken 
er mensen mee die God heeft 
geschapen als zijn evenbeeld. 
10 Uit dezelfde mond klinkt zegen 
en vervloeking. Dat kan toch niet 
goed zijn, broeders en zusters? 
11 Laat een bron soms uit 
dezelfde ader zoet en bitter water 
opwellen? 12 Of kan een 
vijgenboom olijven voortbrengen, 
of een wijnstok vijgen? Net zomin 
geeft een zilte bron zoet water. 

 
Zingen: Lied 845 

Tijd van vloek en tijd van zegen, 
 
Evangelie van de Intocht in Jeruzalem: Matteüs 21, 1-22 
 

1 Toen ze Jeruzalem naderden 
en bij Betfage op de Olijfberg 
kwamen, stuurde Jezus twee 
leerlingen eropuit 2 met de 
opdracht: ‘Ga naar het dorp dat 
daar ligt. Zodra je het 
binnenkomt, zul je een ezelin 
vinden die daar vastgebonden 
staat met haar veulen. Maak de 

dieren los en breng ze bij Me. 3 
En als iemand jullie iets vraagt, 
antwoord dan: “De Heer heeft ze 
nodig.” Dan zul je ze meteen 
meekrijgen.’ 4 Dit is gebeurd 
omdat in vervulling moest gaan 
wat door de profeet gezegd is: 5 
‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je 
koning is in aantocht, Hij is 
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zachtmoedig en rijdt op een 
ezelin en op een veulen, het jong 
van een lastdier.”’ 
6 De leerlingen gingen op weg en 
deden wat Jezus hun had 
opgedragen. 7 Ze brachten de 
ezelin en het veulen mee, legden 
er mantels overheen en Jezus 
ging erop zitten. 8 Vanuit de 
menigte spreidden velen hun 
mantels op de weg uit, anderen 
braken takken van de bomen en 
spreidden die uit op de weg. 9 De 
talloze mensen die voor Hem uit 
liepen en achter Hem aan 
kwamen, riepen luidkeels: 
‘Hosanna voor de Zoon van 
David! Gezegend Hij die komt in 
de naam van de Heer. Hosanna 
in de hoogste hemel!’ 
10 Toen Hij Jeruzalem 
binnenging, raakte de hele stad 
in rep en roer. ‘Wie is die man?’ 
wilde men weten. 11 Uit de 
menigte werd geantwoord: ‘Dat is 
Jezus, de profeet uit Nazaret in 
Galilea.’ 12 Jezus ging de tempel 
binnen en joeg iedereen weg die 
daar iets kocht of verkocht. Hij 
gooide de tafels van de 
geldwisselaars en de stoelen van 
de duivenverkopers omver 13 en 
riep hun toe: ‘Er staat 
geschreven: “Mijn huis moet een 
huis van gebed zijn,” maar jullie 
maken er een rovershol van!’ 
14 Toen kwamen er in de tempel 
blinden en verlamden naar Hem 
toe, en Hij genas hen. 15 De 
hogepriesters en de 

schriftgeleerden zagen welke 
wonderen Hij verrichtte en 
hoorden hoe de kinderen in de 
tempel ‘Hosanna voor de Zoon 
van David!’ riepen, en ze waren 
hoogst verontwaardigd. 16 Ze 
vroegen Hem: ‘Hoort U wat ze 
zeggen?’ En Jezus antwoordde 
hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit 
gelezen: “Door de mond van 
kinderen en zuigelingen hebt U 
zich lof laten toezingen”?’ 17 Zo 
liet Hij hen staan, en Hij ging de 
stad uit, naar Betanië, waar Hij 
de nacht doorbracht. 
 
18 Toen Hij vroeg in de morgen 
naar de stad terugkeerde, kreeg 
Hij honger. 19 Langs de weg zag 
Hij een vijgenboom staan. Hij liep 
ernaartoe, maar er zaten alleen 
maar bladeren aan. Daarop zei 
Hij tegen de boom: ‘Nooit ofte 
nimmer zul je meer vrucht 
dragen!’ Ogenblikkelijk verdorde 
de vijgenboom. 20 Toen de 
leerlingen dat zagen, vroegen ze 
verbaasd: ‘Hoe kan het dat die 
vijgenboom zo plotseling verdord 
is?’ 21 Jezus antwoordde: ‘Ik 
verzeker jullie: als jullie geloven 
zonder te twijfelen, kun je niet 
alleen teweegbrengen wat er met 
die vijgenboom gebeurd is, je 
kunt zelfs tegen die berg zeggen: 
“Kom van je plaats en stort je in 
zee,” en het zal gebeuren. 22 
Alles waar jullie in gebed om 
vragen zul je ontvangen, als je 
maar gelooft.’ 

 
Zingen: Lied 339 g 

Woorden van leven, 
 
Prediking 
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Orgel 
 
Zingen: Lied 547 

Met de boom des levens, 
 
 

-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 
 
Optocht van de kinderen 
 
Zingen: Hosanna, hosanna de koning komt,  
Evangelische liedbundel, 408 
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Wees welkom, wees welkom, O Vredevorst 
In de naam van de God van Israël 
Wees welkom, wees welkom, O Vredevorst 
In de naam van de God van Israël 
 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël 
 
Gij geeft ons het leven en overvloed 
In de naam van de God van Israël 
Gij geeft ons het leven en overvloed 
In de naam van de God van Israël 
 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël 
 
Gij brengt en verkondigt het jubeljaar 
In de naam van de God van Israël 
Gij brengt en verkondigt het jubeljaar 
In de naam van de God van Israël 
 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël 
 
Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest 
In de naam van de God van Israël 
Gij zendt van de Vader de heil'ge Geest 
In de naam van de God van Israël 
 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël 
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël 
 
We gaan staan 
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Zingen: Lied 556 

Alles wat over ons geschreven is, 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : rood 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 
Ouderling/Lector : Aliëtte van der Wal 
Diaken : Machteld de Hoop 

Kinderdienst : Beatrijs Bulder en Jantien Oldenziel 
Organist : Hendrika Veerman 
   

 
 
 

Voorbede  
 

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

 

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. 
 

 
 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Komende kerkdiensten 
 

Donderdag 
 

  6 april 
Witte 
donderdag 

 

19.30 uur 
 

ds Jurjen Zeilstra 
 

Avondmaal 

Vrijdag   7 april 
Goede 
Vrijdag 

19.30 uur ds Jurjen Zeilstra Cantorij 

Zaterdag   8 april 
Stille 
Zaterdag 
Paaswake 

21.30 uur ds Jurjen Zeilstra Doopgedachtenis 
+zanggroep 

Zondag   9 april 
Pasen 

10.00 uur ds Jurjen Zeilstra Met trompet en 
kinderdienst 

Zondag 16 april 10.00 uur ds Cees Hendriks Ede 

Zondag 23 april 10.00 uur ds Cristina 
Pumplun, 

Amsterdam 

Zondag 30 april 10.00 uur ds Arie de Boer Utrecht 
 

Collecten 
 

Diaconie:                40-dagenactie, verbetering lokale landbouwproject door 
Stichting Ton Memorial School Sailung. 

Kerkrentmeesters:  Eredienst. 
 

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 Diaconie 

 
Collecte Kerkrentmeesters 

 

óf met bovenstaande QR-codes (iDEAL) uw gift overmaken voor de 
genoemde collectedoelen van de Diaconie en van de Kerkrentmeesters. 
Houdt de camera van uw telefoon (QR-scanner) voor de code. Dan 
verschijnt er in het beeld een tekst dat u moet aanklikken, waarna u vanzelf 
door de betaling gevoerd wordt. Het standaard bedrag kunt u aanpassen. 
 

Gaven in het offerblok in de Voorhof zijn bestemd voor de 40-dagenactie. 
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Kinderdienst met Pasen 
 

Netzo als vandaag is er met Pasen een kinderdienst. Alle ouders en 
grootouders zijn met hun (klein)kinderen van harte welkom. Tijdens de dienst 
worden de kinderen uitgenodigd om naar de consistorie te gaan om daar naar 
het Paasverhaal te luisteren en iets te knutselen. 
De leiding van de kinderdienst zorgt voor de knutselspulletjes. 

 

Agenda  
 

Maandagmiddag 3 april 13.30, de kerk-wandelgroep. 
Onze kerk-wandelgroep heeft als App-naam Walky-Talky. Onder begeleiding 
van Anneke van 't Hull wandelen en babbelen we een uurtje. Meestal op of 
rond de Tafelbergheide. Als het kan sluiten we af met een drankje bij de 
Eendracht. Een ieder die wil en kan meewandelen is welkom. 
Iedere maandagmiddag om 13.30 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij 
de Tafelberg. En aangelijnde huisdieren mogen mee. Opgeven is niet 
noodzakelijk, maar u mag zeker in de App-groep opgenomen worden. 
 

Maandag 3 april: van 19.00-20.30 uur Repetitie Dorpskerk Cantorij o.l.v. 
Richard Vos. 
 

Dinsdag 4 april om 11uur in ’t Achterom: gebedskring, informatie bij Henny 
Redeker, tel. 525 2413. 
 

Woensdag 5 april om 15 uur: Diaconievergadering in ’t Achterom. 
 

Vrijdag 7 april van 10-12 uur: Cie Kruispunt organiseert Koffiepunt in ’t 
Achterom voor 70+ Senioren. Op deze Goede Vrijdag mogen we een 
Lijdenstijd-/Paasgedicht meenemen.  
Informatie bij: Bep Boekensteijn tel.06-5310 1347 en Anne-Marie de Fouw 
tel. 06-2123 0727. U bent van harte welkom. 

 

Interview met ds Jurjen Zeilstra in De Verwondering 
 

Vanmorgen, zondag 2 april 2023 Palmpasen, werd onze predikant Ds. Jurjen 
Zeilstra in het programma De Verwondering geïnterviewd door Annemiek 
Schrijver. Het interview is op TV-zender NPO 2 om 08.30 uur uitgezonden. 
Terugkijken is mogelijk met een KPN of Ziggo aansluiting. 

 

Afbeelding voorzijde 
 

Intocht van Jezus in Jeruzalem, fresco Scrovegnikapel Padua, Giotto di 
Bondone, ca. 1305 
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Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie 
bijgehouden over de Dorpskerk. Onderaan deze pagina 
staan 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 www.kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op internet via 
een livestream met beeld en geluid direct of later te volgen; en via 
www.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? 
Neemt u dan contact op met dhr. Leo van Deutekom, telnr. 035-525 5478 of 
per e-mail: leo@vandeutekom.org. 
 

Via de link www.protestantsegemeenteblaricum.nl komt u op de website van 
de Protestantse Gemeente te Blaricum. 

 

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

 

 
 
 

 
(Vb) 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/

