
 

Paasfeest 

9 april 2023 

 

 
 

Met Matteüs en Jacobus naar Jeruzalem 
 

Het levende lichaam van Christus 
 
 
 

Dorpskerk - Blaricum  
 

  



Orgel en trompet 
G. P. Telemann (1681-1767) – Die liebe  +  Die Wurde 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Zing ten hemel toe, Lied 645: 1, 4 en 5 
 
 
 

 

-Voorbereiding- 
 

We gaan staan 
 
Stilte 
 

Paasgroet 
Vgr.  De Heer is opgestaan! 
Allen Christus is opgestaan! 
Vgr.  De Heer is waarlijk opgestaan! 
Allen Hallelujah! 
 
Gebed van toenadering 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: De toekomst van de Heer is daar, Lied 767 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Christus, onze Heer, verrees, Lied 624 
 
 



-De Heilige Schrift- 
 

Kindergesprek - de kinderen gaan naar hun kinderdienst 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 

Trompetsolo:   improvisatie in f mineur 
 

Schriftlezing Oude Testament: Ezechiël 37, 1-14 
 

1 Ik werd opnieuw door de hand 
van de HEER gegrepen. Zijn 
geest voerde mij mee en Hij zette 
mij neer in een dal vol 

beenderen. 2 Ik moest er aan alle 
kanten omheen lopen, en zo zag 
ik dat er verspreid over het dal 
heel veel beenderen lagen, die 

helemaal waren uitgedroogd.  
3 De HEER vroeg mij: 
‘Mensenkind, kunnen deze 
beenderen weer tot leven 
komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, 
mijn God, dat weet U alleen.’  
4 Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg 
tegen deze beenderen: “Dorre 
beenderen, luister naar de 
woorden van de HEER! 5 Dit zegt 
God, de HEER: Beenderen, Ik ga 
jullie adem geven zodat jullie tot 
leven komen. 6 Ik zal jullie pezen 
geven, vlees op jullie laten 
groeien en jullie met huid 
overtrekken. Ik zal jullie adem 

geven zodat jullie tot leven 
komen. Dan zullen jullie beseffen 
dat Ik de HEER ben.”’ 
7 Ik profeteerde zoals mij was 

opgedragen. Zodra ik dat deed 
hoorde ik een geluid, er klonk 
een geruis van botten die naar 
elkaar toe bewogen en zich 
aaneenvoegden. 8 Ik zag pezen 
zich aanhechten en vlees 
groeien, ik zag hoe er huid over 

de botten heen trok, maar 
ademen deden ze nog niet.  
9 Toen zei Hij tegen mij: 
‘Profeteer tegen de wind, 

profeteer, mensenkind, en zeg 
tegen de wind: “Dit zegt God, de 
HEER: Kom uit de vier 
windstreken, wind, en blaas in 

deze doden, zodat ze weer gaan 
leven.”’ 10 Ik profeteerde zoals Hij 
mij gezegd had, en de lichamen 
werden met adem gevuld. Ze 
kwamen tot leven en gingen op 
hun voeten staan: een 
onafzienbare menigte.  
11 En Hij zei tegen mij: 
‘Mensenkind, deze beenderen 
zijn het volk van Israël. Het zegt: 
“Onze botten zijn verdord, onze 
hoop is vervlogen, onze 
levensdraad is afgesneden.”  
12 Profeteer daarom en zeg tegen 
hen: “Dit zegt God, de HEER: 
Mijn volk, Ik zal jullie graven 

openen, Ik laat jullie uit je graven 
komen en Ik zal jullie naar het 
land van Israël brengen. 13 Mijn 
volk, als Ik je graven open en 

jullie uit je graven laat komen, 
zullen jullie beseffen dat Ik de 
HEER ben. 14 Ik zal jullie mijn 
adem geven zodat jullie weer tot 
leven komen, Ik zal jullie in je 
eigen land laten wonen, en jullie 
zullen beseffen dat Ik de HEER 
ben.  



Wat Ik gezegd heb, zal Ik doen – zo spreekt de HEER.”’ 

Zingen: Gij zijt voorbijgegaan, Lied 607 
 

Schriftlezing Brieven: Jakobus 5, 13-20 
 

13 Als een van u het moeilijk 
heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, 
laat hij een loflied zingen. 14 Laat 
iemand die ziek is de oudsten 
van de gemeente bij zich roepen; 
laten ze voor hem bidden en hem 
met olie zalven in de naam van 
de Heer. 15 Het gelovige gebed 
zal de zieke redden, en de Heer 
zal hem laten opstaan. Wanneer 
hij gezondigd heeft, zal het hem 
vergeven worden. 16 Daarom: 
beken elkaar uw zonden en bid 
voor elkaar, dan zult u genezen. 
Want het gebed van een 

rechtvaardige is krachtig en mist 

zijn uitwerking niet. 17 Elia was 
een mens als wij, en nadat hij 
vurig had gebeden dat het niet 
zou regenen, is er drieënhalf jaar 
lang geen regen gevallen op het 
land. 18 Toen bad hij opnieuw, en 
de hemel gaf regen, en het land 
bracht zijn vrucht weer voort. 
19 Broeders en zusters, als een 
van u afdwaalt van de waarheid 
en een ander laat hem daarheen 
terugkeren, 20 dan mag hij weten: 
wie een zondaar van het 
dwaalspoor terugbrengt, redt 
hem van de dood en wist tal van 

zonden uit. 
 

Zingen: Groen ontluikt de aarde, Lied 625 
 

Schriftlezing Evangelie: Matteüs 28, 1-10 
 

1 Na de sabbat, bij het 

ochtendgloren van de eerste dag 
van de week, kwam Maria van 
Magdala met de andere Maria 
naar het graf kijken. 2 Plotseling 

begon de aarde hevig te beven, 
want een engel van de Heer 
daalde af uit de hemel, liep naar 
het graf, rolde de steen weg en 
ging erop zitten. 3 Hij lichtte als 
een bliksem en zijn kleding was 
wit als sneeuw. 4 De bewakers 
beefden van angst en vielen als 
dood neer. 5 De engel richtte zich 
tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet 
bang, ik weet dat jullie Jezus, de 
gekruisigde, zoeken. 6 Hij is niet 
hier, Hij is immers uit de dood 

opgewekt, zoals Hij gezegd 
heeft. Kijk, dit is de plaats waar 

Hij gelegen heeft. 7 En ga nu snel 

naar zijn leerlingen en zeg hun: 
“Hij is opgewekt uit de dood, en 
dit moeten jullie weten: Hij gaat 
jullie voor naar Galilea, daar zul 

je Hem zien.” Onthoud dat ik 
jullie dit gezegd heb.’ 
8 Ontzet en opgetogen verlieten 
ze het graf; ze haastten zich om 
het aan zijn leerlingen te 
vertellen. 9 Op dat moment kwam 
Jezus hun tegemoet en groette 
hen. Ze liepen op Hem toe, 
grepen zijn voeten vast en 
aanbaden Hem. 10 Daarop zei 
Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn 
broeders vertellen dat ze naar 
Galilea moeten gaan, daar zullen 

ze Mij zien.’ 



Zingen: Nu moet gij allen vrolijk zijn, Lied 628: 1, 6 en 7 
 
Prediking 
 
Orgel en trompet:   G. P. Telemann (1681-1767) – Die Ruhe  
  
Zingen: Wij komen als geroepen, Lied 612 
 

-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.  

Collecten 
De kinderen komen terug 
 

Orgel en trompet:   J. S. Bach (1685-1750) – Jesus bleibet 
meine Freude, uit Cantate 147 
 

We gaan staan 
 

Zingen: À toi la gloire (U zij de glorie) 
Tekst: Edmond L. Budry, Chants Évangeliques, 1885; Melodie: G.F. Händel, 1747 

 
À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
Brillant de lumière, l’ange est descendu, 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 



Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus, 
Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus! 
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur! 
À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 
 
Craindrais-je encore? Il vit à jamais, 
Celui que j’adore, le Prince de paix; 
Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire: non, je ne crains rien! 
À toi la gloire, O Ressuscité! 
À toi la victoire pour l’éternité! 

 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel en trompet:   G. P. Telemann (1681-1767) – Die Freude 

 
 

 
 
M.m.v. Tessa van Genderen (trompet) en Hendrika Veerman 
(orgel) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: ‘Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, 
zoals Hij gezegd heeft.’ (Matteüs 28,6) De engel op de 
grafsteen, Maria van Magdala en de andere Maria, 
Milesevaklooster Servië, fresco ca.1230.  
 
 
  



 

 

 
PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : wit 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Aliëtte van der Wal 
Diakenen : Bas Reitsma 
   

Organist 
Kinderkerk 

: 
: 

Hendrika Veerman 
Willem en Margaux van der Wal 
 

Voorbede  
 

Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf in het voorbedenboek schrijven 
(op de tafel in de voorhof). 
 

 

Collecten 
 

Diaconie:                Kerk-in-Actie, Moldavië 
Kerkrentmeesters:  instandhouding Eredienst  

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. 

 
Collecte Diaconie 

 
Collecte Kerkrentmeesters 

 

…. óf met bovenstaande QR-codes (iDEAL) uw gift overmaken voor de 

genoemde collectedoelen van de Diaconie en van de Kerkrentmeesters. 
Houdt de camera van uw telefoon (QR-scanner) voor de code. Dan 
verschijnt er in het beeld een tekstje dat u moet aanklikken, waarna u 
vanzelf door de betaling gevoerd wordt.  

Het standaard bedrag kunt u zelf wijzigen. 
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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 16 april 10.00 uur ds. Cees Hendriks, Ede  

Zondag 23 april 10.00 uur ds. Cristina Pumplun, Amsterdam 

kinderdienst 

 

Zondag 30 april 10.00 uur ds. Arie de Boer, Utrecht  

Zondag   7 mei 10.00 uur ps. Fred Flantua, Loenen a/d Vecht  
 

Agenda  
 

Onze kerk-wandelgroep heeft als App-naam Walky-Talky. Onder begeleiding 
van Anneke van 't Hull wandelen en babbelen we een uurtje. Meestal op of 
rond de Tafelbergheide. Als het kan sluiten we af met een drankje bij de 
Eendracht. 
Een ieder die wil en kan meewandelen is welkom. Iedere maandagmiddag 
om 13.30 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij de Tafelberg. En 
aangelijnde huisdieren mogen mee. Opgeven is niet noodzakelijk, maar u mag 
zeker in de App-groep opgenomen worden. 
 

 

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 email-bericht 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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