Zondag vijf na Epifanie
6 februari 2021

Dorpskerk - Blaricum

Orgel
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingStilte
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: Licht dat ons aanstoot in de morgen
Lied 601
We gaan zitten

Inleiding
Kyriegebed
Vgr.
Zo roepen wij U aan.
Allen
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.
Lied 301 c
Lofzang: Gloria in excelsis
Lied 308 a
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-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 40 : 1 - 11 (NBV21)
Troost voor Jeruzalem
1
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4
Laat elke vallei verhoogd worden
En elke berg en heuvel verlaagd,
Laat ruig land vlak worden
En rotsige hellingen rustige dalen.
5
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
6
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
7
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
9
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10
Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
11
Als een herder weidt Hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

Zingen: Uit uw hemel zonder grenzen
Lied 527 vers 1
3

Schriftlezing Evangelie: Matteüs 3 : 13-17 (NBV21)
vervulling te 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.’
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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

Zingen: Als een woord zijt Gij gegeven
Lied 527 vers 5
Prediking
Orgel
Zingen: Longing for light, we wait in darkness
Lied 1005 vers 1 (EN), 2 (NL) en 5 (EN)

-Gebeden en gavenDankgebed 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: Nu wij uiteengaan
Lied 423
Uitzending en zegen
Allen
Amen, amen, amen.
Orgel
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PROTESTANTSE
GEMEENTE
te BLARICUM
Liturgische kleur: groen
Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist

:
:
:
:

ds. Casper van Dorp, Laren
Henk Aertsen
Bas Reitsma
Hendrika Veerman

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

Collecten
Diaconie:
C’est la Vie-Huis
Kerkrentmeesters: Orgelfonds
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.

Contact met ds Van Dorp
De gastvoorganger, ds van Dorp, is na de dienst te spreken.
Ook kunt u per email casper@vandorp.org of per telefoon op nummer
06-2503 7305 met hem contact opnemen.

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

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

13 februari
20 februari
27 februari
6 maart

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. ds Arie de Boer,
Utrecht
ds. mw. ds Florida de Kok, Harderwijk
ds. Jurjen Zeilstra
ds. Jurjen Zeilstra
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Agenda
Maandag 7 febr. Kerkwandeling!
Vertrek is om 13.30 uur, zoals vanouds bij de P op de Tafelberg!
Bijpraten over de dienst van de afgelopen zondag of alvast vooruitblikken met
elkaar (en niet alleen over struiken, die ontluiken!)
Maandag 7 febr. 19.00 uur. Diaconievergadering in ’t Achterom
Dinsdag 8 febr. van 11 tot 12 uur Gebedskring in ’t Achterom.
Danken voor hetgeen we ontvangen en bidden voor
vrede, wijsheid voor de machtshebbers en kracht en
moed voor hulpverleners ter plaatse in Oekraïne, maar
ook voor degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.
Dinsdag 8 febr. 19.00 uur Consistorievergadering in ’t Achterom.
Woensdag 9 febr. 19.00-20.30 uur. De Cantorij repeteert weer ’s avonds.
Woensdag 16 febr. 20.00 uur. Sluitingsdatum Kopij kerkblad ‘Onderweg’ via
onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl.
Vermeld in de Onderwerpregel altijd Alg (als het een algemene mededeling
betreft) óf PGB (indien het over de Dorpskerk gaat).

Kerkbalans
Mocht u nog geen ‘Kerkbalans’-enveloppe ontvangen hebben, dan zal dat
aankomende week het geval zijn.

Informatie
Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie
over de Dorpskerk bijgehouden. Onderaan deze pagina
staan de recente Nieuwsflitsen. Wilt u de Nieuwsflits via
email ontvangen? Laat uw emailadres dan toevoegen aan
de distributielijst door een bericht te sturen aan de scriba via
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, dit kan per telefoon op telnr.
035-525 5478 en/of per e-mail: leo@vandeutekom.org
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Afbeelding voorzijde en hieronder
Tekening van de Dorpskerk, gemaakt door mw. Reintje Barnard-Venema.

[Vb]
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