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Een gestolen zegen

Dorpskerk - Blaricum

Orgelspel
Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Stilte
We gaan staan
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: Uw Macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
Psalm 93: 4
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We gaan zitten
Kyriegebed
Vgr.
Zo roepen wij U aan.
Allen
Kyrie eleison, Lied 301c

Lofverheffing : Ere zij God in den Hoge en vrede op aarde
voor mensen van zijn welbehagen.
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Zingen: Loof God, loof Hem overal, Psalm 150: 1

-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
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Schriftlezing Oude Testament: Genesis 27, 15 - 29 (NBV21)
15 Toen

pakte Rebekka kleren
van haar oudste zoon Esau, de
kostbaarste die ze kon vinden, en
die liet ze haar jongste zoon
Jakob aantrekken. 16 En over zijn
handen en over zijn gladde hals
trok ze het vel van de bokjes. 17
Hierna overhandigde ze haar
zoon Jakob het gerecht dat ze
had klaargemaakt, met brood
erbij.
18 Zo ging hij naar zijn vader.
‘Vader,’ zei hij. ‘Ja, mijn zoon,’
zei Isaak, ‘wie ben je?’ 19 Jakob
antwoordde zijn vader: ‘Ik ben
Esau, uw eerstgeboren zoon. Ik
heb gedaan wat u me hebt
gevraagd. Kom, ga overeind
zitten, eet van mijn wildbraad, en
geef me dan uw zegen.’
20 ‘Hoe heb je zo snel iets kunnen
vinden, mijn zoon?’ zei Isaak. En
hij antwoordde: ‘Doordat
de HEER, uw God, alles zo
gunstig voor me liet verlopen.’ 21
Toen zei Isaak tegen Jakob:
‘Kom eens wat dichterbij, mijn

zoon, zodat ik kan voelen of je
inderdaad mijn zoon Esau bent of
niet.’
22 Jakob kwam dichter bij zijn
vader staan en deze betastte
hem. Het is Jakobs stem, dacht
hij, maar het zijn Esaus
handen. 23 Doordat Jakobs
handen even behaard waren als
die van zijn broer Esau, herkende
Isaak hem niet en dus zegende
hij hem. 24 ‘Ben je echt mijn zoon
Esau?’ vroeg hij nog. ‘Ja,’
antwoordde Jakob. 25 Toen zei
Isaak: ‘Zet het wildbraad dan
dichter bij me, mijn zoon, zodat ik
ervan kan eten. Dan zal ik je mijn
zegen geven.’ Jakob zette het
dichter bij hem en Isaak at ervan.
Ook bracht hij hem wijn, en hij
dronk ervan. 26 Toen zei Isaak
tegen Jakob: ‘Kom dichterbij,
mijn zoon, en kus me.’ 27 Hij
kwam dicht bij hem staan en
kuste hem. Toen Isaak zijn kleren
rook, sprak hij deze zegen over
hem uit:

‘De geur van mijn zoon is de geur van het veld,
het veld dat de HEER heeft gezegend.
28 God geve je dauw uit de hemel
en vette, vruchtbare aarde,
een overvloed van graan en wijn.
29 Volken zullen je dienen,
naties zich voor je buigen.
Je zult heer zijn over je broers,
je moeders zonen buigen zich voor jou.
Vervloekt wie jou vervloekt,
gezegend wie jou zegent.’
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Zingen: De Geest van God waait als een wind, Lied 691: 1

Schriftlezing Evangelie: Matteus 3, 13 - 17 (NBV21)
brengen.’ Toen deed Johannes
het. 16 Zodra Jezus gedoopt was
en uit het water omhoogkwam,
opende de hemel zich voor Hem
en zag Hij hoe de Geest van God
als een duif op Hem
neerdaalde. 17 En uit de hemel
klonk een stem: ‘Dit is mijn
geliefde Zoon, in Hem vind Ik
vreugde.’

13 Toen

kwam Jezus vanuit
Galilea naar de Jordaan om door
Johannes gedoopt te worden. 14
Johannes probeerde Hem tegen
te houden met de woorden: ‘Ik
zou door U gedoopt moeten
worden, en dan komt U naar
mij?’ 15 Maar Jezus antwoordde:
‘Toch moet je het doen, want zo
dienen wij de gerechtigheid
geheel en al tot vervulling te
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Zingen: In stilte werkt de Geest van God, Lied 691: 3
3 In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

Prediking
Orgelspel
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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
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Zingen: Een mens te zijn op aarde, Lied 807: 1

Uitzending en zegen
Allen
Amen, amen, amen.

Afbeelding voorzijde: Isaac zegent Jakob.
(olieverf op doek, Govert Flinck ca. 1638, Rijksmuseum A’dam)
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PROTESTANTSE
GEMEENTE
te BLARICUM
Liturgische kleur: wit

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist

:
:
:
:

drs. Jan Greven, Blaricum
Aliëtte van der Wal
Willem van Someren Gréve
Hendrika Veerman

Voorbede
Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf aan de voorganger doorgeven.

Collecten
Diaconie:
Stap Verder
Kerkrentmeesters: onderhoud kerkhof
Voor de collecte staan er bij het uitgaan twee schalen in de voorhof of 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.

Pastoraal contact (gastvoorganger)
Met de gastvoorganger drs. 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 na de dienst te spreken, of voor nader
contact per telefoon te bereiken op nummer < 035-624 7449, 06-2150 9446 >
en/of via email: < zeilstar@xs4all.nl >

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

9 januari
16 januari
23 januari
30 januari

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Friso Mout, Baarn
ds. Jurjen Zeilstra
ds. Jurjen Zeilstra
ds. Hilde Honderd, Bussum
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Agenda
Vanwege het kerstreces geen activiteiten.

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 emailbericht 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.
Interview met ds. Jurjen Zeilstra
Voorafgegaan door sfeerbeelden van de Dorpskerk en muziek is een gefilmd
interview met ds. Jurjen Zeilstra op onze website geplaatst. De video is te zien
via Actueel (protestantsegemeenteblaricum.nl)
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