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Orgel 
Sonatina Prima - Johann Ludwig Krebs 
 
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 89: 1, 3, 17 
“Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied” 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Lied 305: 1, 2 en 3 
“Alle eer en alle glorie” 
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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 42: 1 - 9 

 

1 Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 
Ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 

2 Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 

3 het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 

4 Hij zal niet uitdoven en niet breken 
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 

 
5 Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgespreid 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 

6 In gerechtigheid heb Ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk 
en maak je tot een licht voor alle volken, 

7 om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 

8 Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 
Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 
noch de lof die Mij toekomt met een beeld. 

9 Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 
en Ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 
nog voor ze ontkiemen zal Ik ze openbaren. 

 
Zingen: Lied 459: 1, 2 , 3, 4 en 7 
“Ik breng een rechter aan het licht” 
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Schriftlezing Evangelie: Mattheus 3: 13 – 17 
 

13 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 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.’ 

 

Zingen: Lied 346: 1, 2, 4 en 5 
“Roept God een mens tot leven,” 
 
Prediking 
 
Orgel 
Larghetto (uit Sonatina Sesta) – Joh. Ludwig Krebs 
 
Zingen: vervolg lied 346: 6, 7, 8, 9 en10 
 
 

-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 
 
Orgel: 
Andante (uit Sonatina Seconda) - Joh. Ludwig Krebs 
 
We gaan staan 

 
Zingen: lied 538: alle vier verzen 
“Een mens te zijn op aarde” 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
Allegro (uit Sonatina Seconda) - Joh. Ludwig Krebs 
 

 
 
 
 
 

 

 

PROTESTANTSE 
GEMEENTE 

te BLARICUM 

 
 
 
 

Liturgische kleur : wit 
 

Voorganger : ds. Petra Barnard 

Ouderling/Lector : Anne-Marie de Fouw 
Diaken : Willem van Someren Greve 
   

Organist 
 

: Peter den Ouden 

Voorbede  
 

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

De collecten van Diaconie en Kerkrentmeesters zijn bestemd voor: 

Diaconie:                Viore 
Kerkrentmeesters:  Verlichting en verwarming 
 

U kunt, onder vermelding van het genoemde doel, uw gift 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 College van Diakenen 

 
Collecte College van Kerkrentmeester 

 

en via bovenstaande QR-code voor het genoemde collectedoel van de 
Diaconie en de Kerkrentmeesters. 
Houdt de camera van uw telefoon voor de code. Dan verschijnt er in het 
beeld een tekst die u moet aanklikken, waarna u vanzelf door de betaling 
gevoerd wordt. Het doel en het vooringevulde bedrag kunt uzelf aanpassen. 

 

 

Pastoraal contact (gastvoorganger) 
 

Onze gastvoorganger, ds. Barnard, is u na de dienst te spreken. 
Ook kunt u met haar contact opnemen per email: petra.c.barnard@planet.nl 
of per telefoon: 035 538 6264. 

 

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 
 

15 januari 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Avondmaal 
+cantorij 
Kinderdienst 

Zondag 22 januari 11.00 uur ds Jurjen Zeilstra en 
pastoor Van der Peet, 
Laren 

Oec. BEL-dienst 
St. Jan/Laren 
+ cantorij PGLE 

Zondag 29 januari 10.00 uur ds. Hilde Honderd Bussum 

Zondag   5 februari 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

mailto:petra.c.barnard@planet.nl
mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Maandag 9 januari gaan wij bij goed weer aan de wandel. We starten om half 
twee vanaf de parkeerplaats bij restaurant Tafelberg. We halen een frisse neus 
als mens en hond en hopen af te sluiten met een (warm) drankje. Iedere 
wandelingen liefhebber is welkom, al dan net met aangelijnde hond. 
 

Maandag 9 januari 14.30 uur: Vergadering Diaconie in ’t Achterom. 
 

Dinsdag 10 januari 13.00 uur: Gebedskring in ’t Achterom. Info: Henny 
Redeker, telnr. 06-1537 7312. Vanaf deze datum vindt de Gebedskring dus ’s 
middags plaats, elke week. U bent welkom tussen 13 en 14 uur en wel via de 
achterdeur op ’t achterom! 
 

Dinsdag 10 januari 14.00 uur Vergadering Kerkrentmeesters. 
 

Woensdag 11 januari 18.30-20.00 uur de ‘Dorpskerk Cantorij’ o.l.v. cantor 
Richard Vos repeteert in de consistoriekamer. 
 

Donderdag 12 december 19.30 uur Consistorievergadering in ’t Achterom. 
 

Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie 
over de Dorpskerk bijgehouden. Onderaan dit scherm staan 
de recente Nieuwsflitsen. Met het sturen van een email-
bericht aan scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. kunt 

u verzoeken uw email-adres aan de distributielijst toe te voegen. 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 dan contact op met dhr. Leo van Deutekom, per telefoon op nummer 
035-525 5478 of per e-mail: leo@vandeutekom.org. 
 

Zondag 22 januari viering van de gezamenlijke BEL-
kerken om 11.00 uur in de Sint Jansbasiliek 
Op de tweede zondag van de Week van Gebed voor de 
Eenheid van de christenen wordt in de Sint Jansbasiliek 
op zondag 22 januari a.s. een oecumenische viering 
gehouden van de gezamenlijke kerken van de BEL- 
dorpen. Bij deze bijzondere viering gaan voor pastoor 
Nico van der Peet van de RK Parochie van Laren en ds. 

Jurjen Zeilstra, predikant van de Protestantse Gemeente Blaricum. Thema 
van de viering is ‘Doe goed, zoek recht’. 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org
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Informatie 
Muzikale medewerking wordt verleend door het koor van de Protestantse 
Gemeente Laren-Eemnes onder leiding van Job de Bruijn. 
Na afloop van de viering is er koffie en limonade en is er volop gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten. U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering! 
De viering is online te beluisteren via de podcast: 
https://sintjanlaren.nl/index.php/podcasts/ en de link 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2615-Sint-Jansbasiliek/events 
 

QR-code 
 

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

 

Kerst met ds. Jurjen Zeilstra 
 

Een nieuwe film met ds. Jurjen Zeilstra, “Kerst 
2022 in de Dorpskerk” staat op de 
welkompagina van onze website. 
 

Daar staat ook de eigen blog van onze 
predikant onder de titel “Jurjen schrijft”. 

 

Kerkcafé 
 

 
 

Donderdag 26 januari a.s. spreekt onze eigen predikant, dr. Jurjen Zeilstra 
over Erasmus. Zie voor meer informatie de website van Kerkcafé. 
 

Afbeelding voorzijde 
 

Afbeelding van een mozaïek in het Baptisterium in Ravenna (5e eeuw) 
 

 
 

 
[Vb] 

https://sintjanlaren.nl/index.php/podcasts/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2615-Sint-Jansbasiliek/events
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/

