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Met Matteüs en Jacobus naar Jeruzalem 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Doen wat je hebt gehoord  
 

Dorpskerk - Blaricum  
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Orgel 
Partita 'Ach wie flüchtig, ach wie nichtig'. Delen 1, 2, 3, 4 en 6 G. 
Böhm ( 1661 - 1733 ) 

 
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: Heer, ik hef mijn hart en handen, 

Psalm 25: 1, 2 en 3 
 

We gaan zitten 
 

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

Kyrielied (drie maal): 
Hoor het woord, Lied 335 

 
  



 

 
 

 
3 

 

 

-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Deuteronomium 18, 15-18 
 

15 Hij zal in uw midden steeds 
weer een profeet laten opstaan, 
een profeet zoals ik. Naar hem 
moet u luisteren. 16 U hebt de 
HEER daar immers zelf om 
gevraagd, toen u bij de Horeb 
bijeen was? U zei: ‘Wij kunnen 
het stemgeluid van de HEER, 
onze God, en de aanblik van dit 
enorme vuur niet langer 

verdragen; dat overleven we 
niet.’ 17 De HEER heeft toen 
tegen mij gezegd: ‘Zij hebben 
goed gesproken. 18 Ik zal in hun 
midden steeds weer een profeet 
laten opstaan, een profeet zoals 
jij. Ik zal hem mijn woorden 
ingeven, en hij zal het volk alles 
overbrengen wat Ik hem 
opdraag. 

 
Zingen: God roept de mens op weg te gaan, 

Lied 542 
 
Schriftlezing Brieven: Jacobus 1,19 – 2,13 
 

19 Geliefde broeders en zusters, 
onthoud dit goed: ieder mens 
moet zich haasten om te 
luisteren, maar traag zijn om te 
spreken, traag ook in het kwaad 
worden. 20 Want de woede van 
een mens brengt niets voort dat 
in Gods ogen rechtvaardig is. 
21 Wees daarom zachtmoedig en 
leg alle verdorvenheid en elk 
denkbaar wangedrag af. En 
aanvaard zo de boodschap die in 
u is geplant en die u kan redden. 
22 Vergis u niet: alleen horen is 
niet genoeg, u moet wat u 
gehoord hebt ook doen. 23 Want 
wie de boodschap hoort maar er 
niets mee doet, is als iemand die 
het gezicht waarmee hij is 
geboren in de spiegel bekijkt: 

24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij 
wegloopt is hij vergeten hoe hij 
eruitzag. 25 Wie zich daarentegen 
spiegelt in de volmaakte wet, die 
vrijheid brengt, en dat blijft doen, 
niet als iemand die hoort en 
vergeet, maar als iemand die 
ernaar handelt – hem valt geluk 
ten deel, juist in wat hij doet. 
26 Wie meent dat hij godsdienstig 
is, terwijl hij zijn tong niet kan 
beteugelen, zit op een 
dwaalspoor, en heel zijn 
godsdienst is vergeefse moeite. 
27 Voor God, de Vader, is alleen 
dit reine, zuivere godsdienst: 
weduwen en wezen bijstaan in 
hun nood, en jezelf vrijwaren van 
de smetten van de wereld.  
2 1 Broeders en zusters, het 
geloof in Jezus Christus, onze 
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glorierijke Heer, staat niet toe dat 
u mensen voortrekt op grond van 
uiterlijkheden. 2 Stel dat uw 
samenkomst wordt bezocht door 
iemand die prachtige kleren en 
gouden ringen draagt, en 
tegelijkertijd door een arme in 
vodden. 3 Als u dan de eerste 
met alle zorg omringt en tegen 
hem zegt: ‘Neemt u plaats, hier 
zit u goed,’ terwijl u tegen de 
tweede zegt: ‘Blijf maar staan, of 
ga daar maar bij mijn voetenbank 
op de grond zitten,’ 4 meet u dan 
niet met twee maten? Dan wordt 
uw oordeel toch door verkeerde 
overwegingen bepaald? 5 Luister, 
geliefde broeders en zusters: 
heeft God niet juist hen die naar 
wereldse maatstaven arm zijn, 
uitgekozen om rijk te zijn door het 
geloof en deel te krijgen aan het 
koninkrijk dat Hij heeft beloofd 
aan wie Hem liefhebben? 6 Maar 
u behandelt arme mensen met 
minachting. Zijn het dan niet de 
rijken die u onderdrukken en u 
voor de rechter slepen? 7 Zijn zij 

het niet die de voortreffelijke 
naam die over u is uitgesproken, 
door het slijk halen? 8 Wanneer u 
echter het koninklijke gebod 
volbrengt dat de Schrift geeft: 
‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan 
handelt u juist. 9 Maar als u op 
uiterlijkheden afgaat, begaat u 
een zonde en bestempelt de wet 
u als overtreders. 10 Wie de hele 
wet onderhoudt maar op één 
punt struikelt, blijft ten aanzien 
van alle geboden in gebreke. 
11 Want Hij die gezegd heeft: 
‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook 
gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als 
u geen overspel pleegt maar wel 
een moord, overtreedt u toch de 
wet. 12 Zorg ervoor dat uw 
spreken en uw handelen de toets 
kunnen doorstaan van de wet, 
die vrijheid brengt.  
13 Onbarmhartig zal het oordeel 
zijn over wie geen 
barmhartigheid heeft bewezen; 
maar de barmhartigheid overwint 
het oordeel. 

 
Zingen: Ach hoe vluchtg, ach hoe nietig, 

Lied 797: 1, 7 en 8 
 
Schriftlezing Evangelie: Matteüs 17, 1-13 
 

1 Zes dagen later nam Jezus 
Petrus, Jakobus en diens broer 
Johannes met zich mee een 
hoge berg op, waar ze alleen 
waren. 2 Voor hun ogen 
veranderde Hij van gedaante, zijn 
gezicht straalde als de zon en 
zijn kleren werden wit als het 
licht. 3 Plotseling verschenen aan 
hen Mozes en Elia, die met 
Jezus in gesprek waren. 4 Petrus 

nam het woord en zei tegen 
Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij 
hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie 
tenten maken, een voor U, een 
voor Mozes en een voor Elia.’  
5 Hij was nog niet uitgesproken of 
een stralende wolk overdekte 
hen, en uit de wolk klonk een 
stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, 
in Hem vind Ik vreugde. Luister 
naar Hem!’ 6 Toen de leerlingen 
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dit hoorden, werden ze 
overvallen door een hevige angst 
en wierpen ze zich ter aarde. 
7 Jezus kwam dichterbij, raakte 
hen aan en zei: ‘Sta op, wees 
niet bang.’ 8 Ze keken op en 
zagen niemand meer, Jezus was 
alleen. 
9 Toen ze de berg afdaalden, 
gebood Jezus hun: ‘Praat met 
niemand over wat jullie hebben 
gezien voordat de Mensenzoon 
uit de dood is opgewekt.’ 10 De 

leerlingen vroegen Hem: 
‘Waarom zeggen de 
schriftgeleerden dat Elia eerst 
moet komen?’ 11 Hij antwoordde: 
‘Elia komt inderdaad en herstelt 
alles. 12 En Ik zeg jullie dit: Elia is 
al gekomen, maar in plaats van 
hem te erkennen hebben ze met 
hem gedaan wat ze wilden. Zo 
zal ook de Mensenzoon door hun 
toedoen moeten lijden.’ 13 Toen 
begrepen de leerlingen dat Hij op 
Johannes de Doper doelde. 

 
Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, 

Lied 339f 
 
Prediking 
 
Orgel 
Psalm 25, Leo Terlouw ( geb.1955 ) 

 
Zingen: Gij zijt in glans verschenen, 

Lied 543 
 
 

-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.  
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Collecten 
 
We gaan staan 

 
Zingen: Christus naar wie wij heten, 

Lied 544: 1, 2 en 5 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 
 
 
 

 
 
 

Afbeelding voorzijde 
 

Transfiguratie in de apsis van de kloosterkerk St Catherina (mozaïek) bij de 
berg Sinaï, 565 na Chr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM 

 

Liturgische kleur : paars 
 

Voorganger : ds Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
Diaken : Machteld de Hoop 

Organist : Hendrika Veerman 
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Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                40-dagenactie, Bandar Jhula Nepal 
Kerkrentmeesters:  Onderhoud theekoepel 

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 wijzigen. 

 

 

Pastorale zorg 
 

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

Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
 

12 maart 
 

10.00 uur 
 

ds Heleen van Beelen,  
 

Laren 

Zondag 19 maart 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra Maaltijd van 
de Heer 

Zondag 26 maart 10.00 uur ds Sytze de Vries,  Schalkwijk 

Zondag   2 april 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra Palmpasen 
 

Agenda  
 

Maandag 6 maart Diaconievergadering; 
Dinsdag 7 maart 10-12 uur, Leerhuis Keltische Spiritualiteit, consistoriekamer; 
Dinsdag 7 maart 13-14 uur, Gebedskring in ’t Achterom; 
Dinsdag 7 maart Kerkrentmeestervergadering; 
Donderdag 9 maart Consistorievergadering. 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Maandagmiddag 6 maart 13.30 gaan we weer aan de wandel, althans bij 
goede weersomstandigheden. We starten vanaf de parkeerplaats op de 
Tafelberg. We wandelen een uurtje in een tempo dat past bij onze groep. Na 
een rondje door de dreven drinken we iets in de Eendracht. Uw huisdier mag 
mee mits deze aan de riem is, want dat hoort op de heide gedaan te worden. 
Zolang Anneke van 't Hull in warmere streken verblijf houdt neemt Tjeerd 
Hoekstra de groep mee op weg door de mooie natuur bij ons in de buurt. 

 

Tekst en Muziek in de Dorpskerk 12 maart: Bach 
 

Prachtige zang, muziek en gedichten in de tijd voorafgaande aan Pasen. Op 
zondag 12 maart, 15.00 uur, is de Bach Cantorij Baarn, onder leiding van 
Henk van Zonneveld, te gast in de Dorpskerk. Het programma bestaat uit 
delen uit de Johannespassion van J.S. Bach, aangevuld met de sinfonia en 
het slotkoraal uit BWV 42. Het geheel zal worden gelardeerd met teksten van 
de mystieke dichter Cees Nooteboom. De toegang is vrij, maar we doen een 
oproep de deurcollecte ter bestrijding van de onkosten niet te vergeten. De 
bijeenkomst wordt besloten met een ontmoeting bij een hapje en een drankje. 
 

40-dagenkalender en huispaaskaars 
 

De 40-dagenkalender van onze zustergemeente 
Laren-Eemnes is weer uit en is ook voor ons 
weer beschikbaar. In de Voorhof kunt u bij Henk 
Aertsen uw exemplaar kopen voor slechts € 5. 
Haast u, want de oplage is beperkt. 
 

De intekenlijst voor de huispaaskaars ligt op de 
tafel bij de koster. 

 
 

Informatie 
 

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 

 

 
Vb 

mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/

