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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 138: 1 en 2 
U loof ik, Heer, met hart en ziel 
 
We gaan zitten 
 

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

 
Lofzang: Lied 882: 1, 4 en 5     
Allerhoogste God, heilig en glorierijk 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 6, 1-8 
 

1 In het sterfjaar van koning Uzzia 
zag ik de Heer, gezeten op een 
hoogverheven troon. De zoom 
van zijn mantel vulde de hele 
tempel. 2 Boven Hem stonden 
serafs. Elk van hen had zes 
vleugels, twee om het gezicht en 
twee om het onderlichaam te 
bedekken, en twee om mee te 
vliegen.  
3 Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, 
heilig, heilig is de HEER van de 
hemelse machten. Heel de aarde 
is vervuld van zijn majesteit.’  
4 Door het luide roepen schudden 

de deurpinnen in de dorpels, en 
de tempel vulde zich met rook.  
5 Ik schreeuwde het uit: ‘Wee mij! 
Ik ben verloren, want ik ben een 

mens met onreine lippen, en ik 
leef te midden van een volk dat 
onreine lippen heeft. En nu heb ik 
met eigen ogen de koning, de 
HEER van de hemelse machten, 
gezien.’  
6 Toen nam een van de serafs 
met een tang een gloeiend 
kooltje van het altaar en vloog 
daarmee op mij af. 7 Hij raakte 
mijn mond ermee aan en zei: ‘Dit 
heeft je lippen aangeraakt; je 
schuld is geweken, je zonden zijn 
tenietgedaan.’ 8 Daarop hoorde ik 
de stem van de Heer zeggen: 

‘Wie zal Ik sturen? Wie kan 
namens ons gaan?’ Ik 
antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur 
mij.’ 

 
Zingen: Lied 985 
Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 
 
Schriftlezing Brieven: 1 Korintiërs 15, 1-11 
 

1 Broeders en zusters, ik herinner 
u aan het evangelie dat ik u 
verkondigd heb, dat u hebt 
aangenomen, dat uw fundament 
is 2 en uw redding – als u 
tenminste vasthoudt aan de 
boodschap zoals ik u die 
verkondigd heb. Anders bent u 
tevergeefs tot geloof gekomen.  
3 Het belangrijkste dat ik u heb 
doorgegeven, heb ik op mijn 

beurt ook weer ontvangen: dat 
Christus voor onze zonden is 
gestorven, zoals in de Schriften 
staat,  
4 dat Hij is begraven, dat Hij op 
de derde dag is opgewekt, zoals 
in de Schriften staat, 5 en dat Hij 
is verschenen aan Kefas en 
vervolgens aan de twaalf.  
6 Daarna is Hij verschenen aan 
meer dan vijfhonderd broeders 
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en zusters tegelijk, van wie er 
enkelen gestorven zijn, maar de 
meesten nu nog leven.  
7 Vervolgens is Hij aan Jakobus 
verschenen en daarna aan alle 
apostelen.  
8 Pas op het laatst verscheen Hij 
ook aan mij, misgeboorte die ik 
was. 9 Want ik ben de minste van 
de apostelen, ik ben de naam 

apostel niet waard omdat ik Gods 
gemeente heb vervolgd.  

10 Maar door zijn genade ben ik 
nu wat ik ben. En zijn genade is 
bij mij niet zonder uitwerking 
gebleven. Integendeel, ik heb 
veel harder gewerkt dan alle 
andere apostelen, althans, niet 
ik, maar Gods genade die mij 
bijstaat. 11 In ieder geval, of zij het 
nu zijn of ik, wij verkondigen 
allemaal de boodschap die ik u 

verkondigd heb, en door die 
boodschap bent u tot geloof 
gekomen. 

Zingen: Lied 532: 1-4 
De visser ging uit vissen 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 5, 1-11 
 

1 Toen Hij eens aan de oever van 
het Meer van Gennesaret stond 
en het volk zich om Hem 
verdrong om naar het woord van 
God te luisteren, 2 zag Hij twee 

boten aan de oever van het meer 
liggen; de vissers waren eruit 
gestapt, ze waren bezig de 
netten te spoelen. 3 Hij stapte in 

een van de boten, die van Simon 
was, en vroeg hem een eindje 
van het land weg te varen; Hij 
ging zitten en gaf de menigte 
onderricht vanuit de boot. 4 Toen 
Hij was opgehouden met 
spreken, zei Hij tegen Simon: 
‘Vaar naar diep water en gooi 
jullie netten uit om vis te vangen.’ 
5 Simon antwoordde: ‘Meester, 
de hele nacht hebben we ons 
ingespannen en niets gevangen. 
Maar als U het zegt, zal ik de 

netten uitwerpen.’ 6 En toen ze 
dat gedaan hadden, zwom er 
zo’n enorme school vissen in de 

netten dat die dreigden te 
scheuren. 7 Ze gebaarden naar 
de mannen in de andere boot dat 
die hen moesten komen helpen; 
nadat dezen bij hen waren 

gekomen, vulden ze de beide 
boten met zo veel vis dat ze bijna 
zonken. 8 Toen Simon Petrus dat 
zag, viel hij op zijn knieën voor 

Jezus neer en zei: ‘Ga weg van 
mij, Heer, want ik ben een zondig 
mens.’ 9 Hij was verbijsterd, net 
als allen die bij hem waren, over 
de enorme hoeveelheid vis die ze 
gevangen hadden;  
10 zo verging het ook Jakobus en 
Johannes, de zonen van 
Zebedeüs, die met Simon 
samenwerkten. Jezus zei tegen 
Simon: ‘Wees niet bang, 
voortaan zul je mensen vangen.’  
11 En nadat ze de boten aan land 

hadden gebracht, lieten ze alles 

achter en volgden Hem. 
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Zingen: Lied 532: 5 en 6 
 

Prediking 
 

Orgel 
 

Zingen: Lied 531          
Jezus, die langs het water liep 
 

 

-Gebeden en gaven- 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Stil gebed 
 

(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 827 
Mensen, wij zijn geroepen om te leven 
 

Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 

Orgel 
 

 
 
Afbeelding voorzijde:  
Twee jongens bewonderen de vangst  
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
Diaken : Bas Reitsma 
   

Organist 
 

: Hendrika Veerman 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Christelijke blinden en slechtzienden vereniging 
Kerkrentmeesters:  Communicatiemiddelen 
 

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 tekstje dat u moet aanklikken, waarna u 
vanzelf door de betaling gevoerd wordt.  

Het standaard bedrag kunt u zelf wijzigen. 
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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 
   

12 februari 
 

10.00 uur 
 

ds. Casper van Dorp, Laren 
 

Zondag 19 februari 10.00 uur ds. Friso Mout, Baarn  

Zondag 26 februari 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag   5 maart 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

Agenda  
 

Bij goed weer gaat de kerkwandeling op maandag 6 februari 13.30 uur weer 
plaats vinden en wel vanaf de parkeerplaats bij de Tafelberg. Om half twee 
zetten we de beentjes vooruit, wandelen een uurtje of zo en drinken dan een 
afzakkertje voor we huiswaarts gaan. Huisdieren mogen mee, mits ze 
enigszins onder appel zijn te houden. 
 

Maandag 6 februri 15u Diaconievergadering 
 

Dinsdag 7 februari 14u Gebedskring in ’t Achterom 
 

Dinsdag 7 februari 15u Kerkrentmeesters vergadering 
 
Dinsdag 7 februari 19.30u Groothuisbezoek voor gemeenteleden wijk 1: 
informatie & aanmelden bij Wil Vooijs, telnr. 06-38339036 of email: 
w.c.vooijs@gmail.com 
 

Woensdag 8 februari 10u Bijbelkring t.h.v. Mia Imhoff 
 

Woensdag 8 februari 18.30-20.00u repetitie ‘Dorpskerk Cantorij’ 
consistoriekamer 
 

Donderdag 9 februari 19.30u Consistorievergadering 
 

Zaterdag 11 februari 10.00-12.00u College van Kerkrentmeesters ontvangt 
CP’s ivm. Kerkbalans in ’t Achterom 
 

Alvast om te noteren! 

Zondag 19 februari is er weer Kinderdienst tijdens de kerkdienst! Info over 
de kinderdienst bij Beatrijs Bulder: 06-2427 3358. 
 

Dinsdag 21 februari inloop 17.30 uur ‘Blaricum aan Tafel’.  
Stevige kost: in het kader van ons jaarthema willen we nu ook graag letterlijk 
met elkaar aan tafel gaan en elkaar ontmoeten bij een eenvoudige, doch 
voedzame maaltijd, in het Achterom nr. 1. We gaan aan tafel om 18.00 uur.  
De maaltijd wordt afgerond met koffie tegen 19.30 uur. U kunt zich aanmelden 

bij Machteld de Hoop: 06-50202800 of Wil Vooijs: 06-38339036. 
 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
mailto:w.c.vooijs@gmail.com
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Dinsdag 21 februari v.a. 19.45 uur Kerkcafé 
Dan spreekt Dr. Edith Plantier over bijna-dood ervaringen. 
 

 

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 
   
 
 

 

Kerkbalans 2023 Geef vandaag voor de Kerk van morgen 
 

Afgelopen week is (door uw contactpersoon) aan u de brief van actie 
Kerkbalans aangeboden met het verzoek uw antwoord komende week te 
mogen ophalen. Natuurlijk mag u het antwoord ook mailen of per post 
terugsturen, de adressen staan in de uitnodigingsbrief. 
Kerkbalans is de landelijk actie van de kerken en stelt de Protestantse 
Gemeente te Blaricum in staat de begroting rond te krijgen en daarmee in de 
komende periode de geplande activiteiten uit te voeren. 
 

 

 
 
 
 
 

[ho] 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/onze-dorpskerk/vorming-en-toerusting-en-kerkcafe
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/

