Zondag Jubilate
8 mei 2022

… en een klein kind zal ze hoeden
Doopdienst
Dorpskerk - Blaricum
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Orgel
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, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Psalm 8: 1-5
We gaan zitten
Inleiding
Kyriegebed
Vgr.
Zo roepen wij U aan.
Allen
Kyrie eleison, Lied 301c
Lofzang: Psalm 8: 6
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-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

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

Aansteken van het kinderkerklicht
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 11, 1-10
Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï
1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2 De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
3 Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
7 Een koe en een berin grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw eet stro, net als een rund.
8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10 Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

4

Zingen: Geef vrede, Heer, geef vrede
Lied 1010: 1 en 2
Schriftlezing Brieven: Romeinen 6, 3-5
3Weet

u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in
zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om,
zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een
nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in
zijn opstanding.

Zingen: Lied 1010: 3 en 4
Schriftlezing Evangelie: Lucas 18, 15-17
15 De

mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze
door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze
hen. 16 Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me
komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan
wie is zoals zij. 17 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk
van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan!’

Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven
Lied 339f
Prediking
Orgel
Zingen: Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien
Lied 772
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-De heilige doop-

Presentatie
De doop zal worden bediend aan Catolina Francina, dochter
van Daan en Jacobine van Exel-van Dijk en aan Alexander
Kees, zoon van Pieter Ottevanger en Jojanneke Goedhart
Gedicht
Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 340b (staande)
Doopgebed
Vgr. U moeten wij danken, Heer onze God,
omdat Gij U met ons verbonden hebt
op leven en dood
Gij hebt de aarde tot aanzijn geroepen
uit de wateren van de afgrond.
Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt
door het water van de zondvloed.
Gij hebt uw volk Israël uit de slavernij gered
en geleid naar het land van belofte
door het water van de Rode Zee.
Gij hebt ons uw Zoon aangewezen
toen Hij ondergedompeld werd
in het water van de Jordaan.
Gij hebt Hem opgewekt uit de dood
als de eerstgeborene van uw toekomst.
Gij brengt door Hem een gemeente bijeen,
met Hem gedoopt in zijn doop,
met Hem gestorven en opgestaan,
levend door zijn Geest, op weg naar zijn toekomst,
als eersteling van de hele schepping.
Wij bidden U voor Cato en Akie
die de doop zullen ontvangen:
red ook hun leven
uit het water van nood en dood,
noem hen uw kinderen,
red hen door Jezus, uw Zoon,
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leid en bewaar hen door uw Geest,
geef hun mensen die voorgaan
in trouw aan U en uw gemeente,
doe hen groeien in geloof en hoop en liefde,
zodat zij uw bondgenoten blijken te zijn,
levende lidmaten van het lichaam
van Jezus Christus onze Heer.
Hem zij lof in eeuwigheid.
Amen.
Vragen aan de ouders
Vgr. Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt
in de naam van de Vader,
de Zoon en de heilige Geest?
Beloven jullie haar/hem in woord en daad voor te gaan
op de weg ons gewezen door de
Heer en haar/hem te doen onderwijzen
in het Woord van God?
We gaan staan
Vraag aan de gemeente
Vgr.
Belooft u Cato en Akie in de gemeente op te nemen
hem te helpen om te geloven,
te hopen en lief te hebben?
Allen
Ja, dat beloven wij
Zingen: O Here God, - ons liefst verlangen
Lied 778: 1, 2 en 3
We gaan zitten
Bediening van de Heilige Doop
Overhandiging van de doopkaarsen
Zingen: Lied 778: 4 en 5
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-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.
Collecten
We gaan staan
Zingen: Geef vrede door van hand tot hand
Lied 1014
Uitzending en zegen
Allen
Amen, amen, amen.
Gelegenheid de doopouders geluk te wensen
Orgel

Afbeelding voorzijde:
The Peaceable Kingdom, John August Swanson
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PROTESTANTSE
GEMEENTE
te BLARICUM
Liturgische kleur : wit

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist

:
:
:
:

ds. Jurjen Zeilstra
Henk Aertsen
Bas Reitsma
Hendrika Veerman

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

Collecten
Diaconie:
Stichting de Vrolijkheid
Kerkrentmeesters: pastoraat binnen de Dorpskerk
U kunt ook, 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
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 >
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Komende kerkdiensten
Zondag

Zondag
Zondag
Zondag

15 mei
Oec. BEL-dienst,
in St.Vitus
22 mei
29 mei
5 juni
Pinksteren

11.00 uur

ds. Jurjen Zeilstra en
ps. Andrea Geria

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

drs. Jan Greven, Blaricum
ds. Rob Fechner, Maarsbergen
ds. Florida de Kok, Harderwijk

Agenda
Ma 9 mei 13.30 uur Kerkwandeling olv. onze kerk-wandelcoach Anneke van ’t
Hull. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Tafelberg bovenaan de
Naarderweg. Denkt u aan goede wandelschoenen? Opgeven niet
noodzakelijk, doch we vertrekken op tijd! Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl
Di 10 mei 10.30 uur Gebedskring op ’t Achterom 1. Danken en bidden voor
vrede in de wereld en de mensen om ons heen. Vrije inloop via de achterdeur.
Vr 13 mei 20.00 uur Oecumenelezing
Op deze avond houdt ds. Jurjen Zeilstra in de Dorpskerk een lezing over het
leven van Titus Brandsma onder de titel: Mystiek en verzet. Titus Brandsma
(1881-1942) was een man van geloof die onrecht niet verdragen kon. Op 15
mei wordt hij in Rome vereerd met een heiligverklaring.
Do 26 mei: Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Geen kerkdienst in de Dorpskerk, maar er is toch alle reden om deze
bijzondere dag te gedenken. Hebreeën 9: 12; Lucas 24: 50-51. Dit brengt ons
bij het thema naastenliefde!
Het plan is om 07.00 uur te vertrekken bij de Dorpskerk voor een wandeling
van anderhalf uur, die onze kerk-wandelcoach Anneke van ’t Hull uitzet.
Tijdens de route zullen drie personen dmv. een verhaal, gedicht of anderszins
stilstaan bij het thema. Na de wandeling ontbijten we gezamenlijk in/bij Pand
Achterom.
Info: Anne-Marie de Fouw, tel. 06-21230727. Aanmelden uiterlijk 23 mei bij:
Anneke van ’t Hull, email: anneke.vanthull@kpnplanet.nl; dus gaarne uiterlijk
op 23 mei.
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Informatie
Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie
bijgehouden over de Dorpskerk en (onderaan) staan daar
ook de recente Nieuwsflitsen.
Als u wilt dat ook úw email-adres toegevoegd wordt aan de
distributielijst voor deze Nieuwsflitsen, dan kunt u dat aangeven via een emailbericht aan 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, 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

[ho]
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Doopvont en schaal in de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente te Blaricum

Bevrijdingsbericht vanuit Laren naar Blaricum: 6 mei

foto’s: Jan van Vembde
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