Zondag Invocabit
6 maart 2022

Wat betekent God aanroepen?

Dorpskerk – Blaricum

Orgel, J. Zwart – psalm 91

Welkom en mededelingen
Wij gaan staan

-VoorbereidingBemoediging
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.
Gebed van toenadering
Zingen: Heil hem wie God een plaats bereidt,
Psalm 91 Allen: 1, 2 en 3
Cantorij: Lied 535b, Antifoon
Wij gaan zitten

Inleiding
Kyriegebed
Vgr.
Heer, ontferm U.
Allen
God, wij roepen uit de diepte
BT 15 [voorzang cantorij, allen refrein]
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Kyrielied: Psalm 91: 4

-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
De Heer zal bij u zijn.
Allen
De Heer zal u bewaren.
Schriftlezing Oude Testament: Psalm 91
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Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op U vertrouw ik.’
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
Hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een schild en pantser.
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
Al vallen er duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen.
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Open je ogen en zie
hoe wie kwaad doen worden gestraft.

9

U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
10
zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
11

Zijn engelen geeft Hij opdracht
over je te waken waar je ook gaat.
12
Op hun handen zullen zij je dragen,
je zult je voet niet stoten aan een steen.
13
Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.
‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
15
Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord,
in de nood zal Ik bij hem zijn.
Ik zal hem bevrijden en met roem overladen,
16
hem overvloed van dagen geven.
Ik zal zijn redding zijn.’
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Zingen: Psalm 91
Cantorij: 5, allen: 6
Tweede Schriftlezing: Exodus 17, 1-7
1

Vanuit de woestijn van Sin trok
het hele volk van Israël verder,
van de ene pleisterplaats naar de
andere, volgens de aanwijzingen
van de HEER. Toen ze hun
tenten opsloegen in Refidim,
bleek daar geen water te zijn om
te drinken. 2 Ze maakten Mozes
verwijten. ‘Geef ons te drinken,
geef ons water!’ zeiden ze.
Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij
verwijten? Waarom stelt u de
HEER op de proef?’ 3 Maar
omdat het volk daar hevige dorst
leed, bleef het klagen. ‘Waarom
hebt u ons weggehaald uit
Egypte?’ zeiden ze tegen Mozes.
‘Om ons van dorst te laten

sterven, met onze kinderen en
ons vee?’
4
Mozes riep luid de HEER aan.
‘Wat moet ik met dit volk
beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft
niet veel meer te gebeuren of ze
stenigen mij!’ 5 De HEER
antwoordde Mozes: ‘Ga samen
met een aantal van de oudsten
van Israël voor het volk uit. Neem
de staf waarmee je op de Nijl
hebt geslagen in je hand en ga
op weg. 6 Ik zal je opwachten op
de rots bij de Horeb. Als je op de
rots slaat, zal er water uit
stromen, zodat het volk te
drinken heeft.’ Mozes deed dit, in
het bijzijn van de oudsten van
4

Israël. 7 Hij noemde die plaats
Massa en Meriba, omdat de
Israëlieten Mozes daar verwijten
hadden gemaakt en omdat ze

daar de HEER op de proef
hadden gesteld door te vragen:
‘Is de HEER nu in ons midden of
niet?’

Cantorij: Psalm 91: 7
Schriftlezing Evangelie: Lucas 4, 1-13
1

Vervuld van de heilige Geest trok
Jezus weg van de Jordaan. Hij
werd door de Geest naar de
woestijn geleid, 2 waar Hij veertig
dagen bleef en door de duivel op
de proef gesteld werd. Al die tijd at
Hij niets, en toen de veertig dagen
verstreken waren, had Hij grote
honger. 3 De duivel zei tegen Hem:
‘Als U de Zoon van God bent,
beveel die steen dan in een brood
te veranderen.’ 4 Maar Jezus
antwoordde: ‘Er staat geschreven:
“De mens leeft niet van brood
alleen.”’ 5 Toen bracht de duivel
Hem naar een hooggelegen plaats
en liet Hem in één ogenblik alle
koninkrijken van de wereld zien. 6
De duivel zei tegen Hem: ‘Ik geef U
de macht over dat alles en ook de
roem die ermee gepaard gaat,
want ik kan daarover beschikken
en ik geef het aan wie ik wil; 7 als U

in aanbidding voor mij neervalt, zal
dat allemaal van U zijn.’
8
Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat
geschreven: “Aanbid de Heer, uw
God, vereer alleen Hem.”’ 9 De
duivel bracht Jezus naar
Jeruzalem, zette Hem op het
hoogste punt van de tempel en zei
tegen Hem: ‘Als U de Zoon van
God bent, spring dan naar
beneden. 10 Want er staat
geschreven: “Zijn engelen zal Hij
opdracht geven om over U te
waken.” 11 En ook: “Op hun handen
zullen zij U dragen, zodat U uw
voet niet zult stoten aan een
steen.”’ 12 Maar Jezus antwoordde:
‘Er is gezegd: “Stel de Heer, uw
God, niet op de proef.”’ 13 Toen de
duivel Jezus aan al deze
beproevingen had onderworpen,
ging hij voor een tijd bij Hem
vandaan.

Zingen: Psalm 91: 8
Prediking
Cantorij: Ave verum, Edward Elgar
Zingen: God roept een mens op weg te gaan,
Lied 542
Cantorij: 1 en 3, allen: 2 en 4
5

-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Collecten

-Maaltijd van de HeerZingen: Het brood in de aarde gevonden,
Lied 390:
Cantorij: 1, 3 en 4, allen: 2 en 5
Nodiging
Tafelgebed: Die wij kennen als een Vader,
Lied 403 d, afwisseling cantor en allen
(cantorij meerstemmig)
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Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26
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.

Vredegroet
Vgr.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen
Zijn vrede ook met u.
Vgr.
Wenst elkaar de vrede van Christus.
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Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Zingen: Alles wat over ons geschreven is,
Lied 536
Cantorij: 1 en 3, allen: 2 en 4

2)

De schepping die voor ons gesloten was
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

3)

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4)

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Uitzending en zegen
Allen: Amen, amen, amen
Orgel E. Gebhart / E. Ruth – Ambrosianischer Lobgesang
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PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM

Liturgische kleur wit
Voorganger
Ouderling/lector
Diaken

:
:
:

Organist
Cantorij

:

ds Jurjen Zeilstra
Henk Aertsen
Machteld de Hoop
Bas Reitsma
Hendrika Veerman
o.l.v. Richard Vos

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

Collecten
Diaconie:
Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes
Kerkrentmeesters: Kosten herstel stormschade dak Dorpskerk
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.

Pastorale zorg
Ds Jurjen Zeilstra, is naar aanleiding van de dienst en voor nader contact, per
telefoon te bereiken op nummer 035-624 7449 en 06-2150 9446 en/of via
email: zeilstar@xs4all.nl

Dorcas en Oekraïne
Uw giften voor de hulp, die de
stichting Dorcas samen met
andere christelijke Ngo’s geeft
aan Oekraïners op de vlucht,
zijn van harte welkom op:
NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestante gemeente Blaricum.
Uw bijdrage wordt ingezet voor shelter, dekens, voedsel, hygiënepakketten en
traumazorg. Dank u wel! Adrienne Zeilstra
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Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

13 maart
20 maart
27 maart
3 april

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds Klaas Touwen
ds Jurjen Zeilstra
ds Jurjen Zeilstra
ds Cees Hendriks

Deil en Enspijk

Ede

Agenda
Maandag 7 maart. Kerkwandeling! Vertrek is om 13.30 uur bij droog weer,
zoals vanouds bij de P op de Tafelberg! O.l.v. Anneke van ’t Hull.
Dinsdag 8 maart van 11-12 uur. Gebedskring.
In ’t Achterom bidden voor vrede!!!
Woensdag 9 maart. Repetitie cantorij in de kerkzaal.

Informatie en QR-code
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.
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.
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
Scan met uw mobiele telefoon de hiernaast geplaatste
QR-code. U komt dan direct op de website van de Protestantse
Gemeente te Blaricum.
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl

Interview met ds Jurjen Zeilstra
Er staat de nieuwe film van ds Jurjen Zeilstra "Bij het begin van de
veertigdagentijd" op de website van de Dorpskerk. Zie: Actueel.

Afbeelding voorzijde
De verzoeking in de woestijn, Mozaïek San Marco Venetië, 12e eeuw.
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