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VOORBEREIDING 

 
 
De Paaskaars brandt. De gemeente wordt stil. 
 

Orgelspel: Was Gott tut das ist wohlgetan, J.P. Kellner 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Wij gaan staan 

 
Bemoediging en groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: Lied 280,  De vreugde voert ons naar dit huis 

Cantorij: 1 en 6 
Allen : 2, 3, 4, 5 en 7 

 
Wij gaan zitten 

 
Kyriegebed 
Vgr : Zo roepen wij U aan. 
Allen: Kyrie eleison, Lied 301a 
 
Glorialied: Psalm 149: 1, 2 en 5,  Hallelujah! Laat opgetogen 
 
 

DIENST VAN DE VERBINTENIS 
 
Presentatie 
 
Opdracht 
 
Gelofte 
Jurjen Albert Zeilstra, 
geloof je dat je in je beroeping door onze gemeente door God zelf 
tot deze dienst bent geroepen? 
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En beloof je je ambt ook op deze plaats 
waardig en trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? 
Broeders en zusters, 
laten wij bidden tot God 
in gemeenschap met heel de Kerk 
in hemel en op aarde, 
dat Hij zijn genade geeft aan hem 
die Hij geroepen heeft als dienaar des Woords. 
 
Stil gebed 
 
Zingen: Lied 670,  Kom Schepper God, o heilige Geest 

Cantorij: 1 en 2 
Allen : 3 en 4 
Cantorij: 5 
Allen : 6 en 7 

 
Verbintenis 
 
Zegen 
 
Aanvaarding en verwelkoming 
Vgr. Gemeente van de Dorpskerk te Blaricum, dit is uw predikant. 

Wilt u Jurjen Zeilstra als herder en leraar in uw midden 
ontvangen en hem hooghouden in zijn ambt? 

Allen Ja, dat willen wij van harte. 
 
Welkomstwoord door de voorzitter van de kerkenraad 
 
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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DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 43, 18 - 21 
 

18 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
denk niet terug aan het verleden. 

19 Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, 
maak rivieren in de wildernis. 

20 De wilde dieren zullen Mij eer bewijzen, 
de jakhalzen en de struisvogels, 
omdat Ik water schep in de woestijn 
en rivieren in de wildernis; 
het volk dat Ik heb uitgekozen, laat Ik drinken. 

21 Dit is het volk dat Ik mij gevormd heb, 
het zal mijn lof verkondigen. 

 
Cantorij en allen: Lied 809,  Blijf niet staren 

eerste maal: cantorij, tweede maal: allen 
 
Schriftlezing Brieven: 2 Korintiërs 5, 14-21 
 

14 Wat ons drijft is de liefde van 
Christus, omdat we ervan 
overtuigd zijn dat één mens voor 
alle mensen is gestorven, 
waardoor alle mensen zijn 
gestorven, 15 en dat Hij voor allen 
is gestorven opdat de levenden 
niet langer voor zichzelf zouden 
leven, maar voor Hem die voor de 
levenden is gestorven en is 
opgewekt. 16 Daarom beoordelen 
we vanaf nu niemand meer 
volgens de maatstaven van deze 
wereld; ook Christus niet, die we 
vroeger wel volgens die 
maatstaven beoordeelden. 17 

Daarom ook is iemand die één 
met Christus is, een nieuwe 
schepping. Het oude is voorbij, het 
nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is 

het werk van God. Hij heeft ons 
door Christus met zich verzoend 
en ons de taak gegeven dat 
bekend te maken. 19 Inderdaad, 
God heeft in Christus de wereld 
met zich verzoend: Hij heeft de 
wereld haar overtredingen niet 
aangerekend. En ons heeft Hij de 
verkondiging van de verzoening 
toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten 
van Christus, God doet door ons 
zijn oproep. Namens Christus 
vragen wij u dringend: laat u met 
God verzoenen. 21 Ter wille van 
ons heeft God Hem die de zonde 
niet kende één gemaakt met de 
zonde, zodat wij in Hem 
rechtvaardig voor God konden 
worden. 
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Zingen: Lied 667,  Hij leeft, 
Cantorij: 1 en 2 
Allen : 3 en 4 
Cantorij: 5 
Allen : 6 

 
Schriftlezing Evangelie: Johannes 13, 34 - 35 
 

34 Ik geef jullie een nieuw gebod: 
heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb 
liefgehad, zo moeten jullie elkaar 

liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor 
elkaar zal iedereen zien dat jullie 
mijn leerlingen zijn.’ 

 

Schriftlezing Evangelie: Johannes15, 9 - 17 
 

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de 
Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in 
mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde 
als je je aan mijn geboden houdt, 
zoals Ik me ook aan de geboden 
van mijn Vader gehouden heb en 
in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg Ik tegen 
jullie om je mijn vreugde te geven, 
dan zal je vreugde volkomen zijn. 
12 Mijn gebod is dat jullie elkaar 
liefhebben zoals Ik jullie heb 
liefgehad. 13 Er is geen grotere 
liefde dan je leven te geven voor 
je vrienden. 14 Jullie zijn mijn 
vrienden wanneer je doet wat Ik 

zeg. 15 Ik noem jullie geen slaven 
meer, want een slaaf weet niet wat 
zijn meester doet; vrienden noem 
Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van 
de Vader heb gehoord, aan jullie 
bekendgemaakt heb. 16 Jullie 
hebben niet Mij uitgekozen, maar 
Ik jullie, en Ik heb jullie 
opgedragen om op weg te gaan 
en vrucht te dragen, blijvende 
vrucht. Dan zal de Vader je alles 
geven wat je Hem in mijn naam 
vraagt. 17 Dit draag Ik jullie op: heb 
elkaar lief. 

 
Zingen: Lied 339 f,  Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven 

eerste maal: cantorij, tweede maal: allen 
 
Prediking 
 
Cantorij: O Lord, my God, to Thee, Jacques Arcadelt 
O Lord my God, to thee do I lift up my soul. O Lord, in thee have I trusted. 
Let me not be ashamed, let not foes triumph over me. O lead me in a plain 
path; cast me not off, neither forsake me. Teach me thy way, lead me, in a 
plain path. O hide not thy face far from me. Amen. 

 
Zingen: Lied 992,  Wat vraagt de Heer nog meer van ons,  

Cantorij: 1 
Allen : 2, 3 en 4 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

V: In verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan bidden wij:  
 (de kleine klok luidt…) 

A: 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.  

Diaconale Mededelingen 
 

Bloemengroet, mededelingen, collecten: 
 

Collecten:  

• Diaconie   Kerk in Actie - Indonesië 

• Kerkrentmeesters Kosten pastoraat 
 

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. 

 
Zingen: Lied 976,  Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 

Cantorij: 1 
Allen : 2 en 3 

 
 

ZENDING EN ZEGEN 

Wij gaan staan 

 
Uitzending en zegen 

Allen : Amen, amen, amen (uit ‘Gloria’ Willem Vogel) 
 
Uitleidend orgelspel: J. S. Bach - Praeludium in F (BWV 556) 

Afbeelding voorzijde: Papyrus 66, fragment Johannes 1 



 

 
2021-11-07 PGB 

 

 7  

 

 

Pastoraal contact 
 

U kunt ds Jurjen Zeilstra en zijn echtgenote Adriënne, in aansluiting op de 
dienst, zowel in de Dorpskerk als in het Dorpshuis De Blaercom feliciteren met 
deze verbintenis. 
 

Ds Jurjen Zeilstra is per telefoon te bereiken onder nummer 035-624 7449 en 
06-2150 9446 en/of per email: zeilstar@xs4all.nl 
 

Ds Petra Barnard is na de dienst te spreken. Voor nader contact is zij per 
email te bereiken: petra.c.barnard@planet.nl en per telefoon onder nummer 
035-538 6264 

 

Pastorale zorg 
 

Ds Arie de Boer is speciaal voor het pastoraat aan de Dorpskerk verbonden 
en telefonisch te bereiken onder nummer 030-236 9886 en 06-2310 9242 of 
via adeboer@hetnet.nl 

 

Komende kerkdiensten 
Zondag 14 november 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra 

Zondag 21 november 10.00 uur ds Petra Barnard 
Eeuwigheidszondag 

Zondag 28 november 10.00 uur ds Peter Verhoeff, Alkmaar 

Zondag   5 december 10.00 uur ds Klaas Touwen, Deil en Enspijk 
 

Agenda  
 

Maandag 8 november, 13.30 uur: 
Kerk-Wandelen met de Dorpskerk, momenteel is het echt genieten van de 
herfstkleuren in en om ons prachtige dorp en onderweg delen we belevenissen 
met elkaar. O.l.v. Anneke van ’t Hull, info: (anneke.vanthull@kpnplanet.nl) 
starten we vanaf de P bij de Tafelberg. Denkt u aan goede wandelschoenen? 
Opgeven niet nodig, maar we vertrekken op tijd. Graag tot dan! 
 

Dinsdag 10 november: van 11 tot 12 uur 
Gebedskring in ’t Achterom. Danken voor hetgeen we ontvangen en bidden 
om wijsheid om anderen bij te kunnen staan. Kunt u zelf niet deelnemen, maar 
heeft u een voorbede? Mail Ds. Arie de Boer mail: adeboer@hetnet.nl bel of 
app naar: 06-2310 9242. 
 

Woensdag 11 november 19.00-20.30 uur. 
De cantorij repeteert in de kerkzaal, buiten de vakantieperioden, elke 
woensdagavond. Ook als u geen ervaren koorzanger of -zangeres bent, weet 
dat u van harte welkom bent om eens vrijblijvend een repetitie mee te maken. 
U kunt zich aanmelden bij de cantor Peter den Ouden via 
denouden.muziek@gmail.com of mobiel 06-53211065. 
 

 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
mailto:petra.c.barnard@planet.nl
mailto:adeboer@hetnet.nl
mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
mailto:adeboer@hetnet.nl
mailto:denouden.muziek@gmail.com
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Informatie 
 

Zie voor meer informatie over ‘Kerkdiensten’ op de WELKOM-
pagina van de website van de PGB  
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl 
en in ons kerkblad “Onderweg”. 

 

Wilt u van “Onderweg” 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 

 
[Vb] 

 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE TE BLARICUM 
DE DORPSKERK 

 
Voorgangers : ds Petra Barnard en ds Jurjen Zeilstra 
Ouderling/Lector : Wil Vooijs 
Diaken : Bas Reitsma 
Organist : Hendrika Veerman 
Met medewerking van de Dorpskerk-cantorij o.l.v. Peter den Ouden 

 
 

U kunt de dienst via de livestream van www.kerkdienstgemist.nl 
rechtstreeks volgen of later meevieren en via www.kerkomroep.nl nu of 

later beluisteren. 
 

Uw verzoek om een voorbede kunt u via “Pastoraal contact” vooraf 
doorgeven aan de voorganger 

 

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

