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Orgel: Sonatina Prima in a kl.t.  -  Johann Ludwig Krebs 
 
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 
 
Zingen: De aarde en haar volheid zijn 

      Psalm 24: 1, 2 en 3 
 

We gaan zitten 
 

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

Kyriëlied: O liefde die verborgen zijt 
  Lied 561 

 
 
 

-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
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Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 50, 4-7 
Vertrouwen op de HEER die helpt 

4 God, de HEER, schoolde mijn tong als die van een leerling, 

zodat ik de moedeloze kan opbeuren. 
Elke ochtend wekt Hij mijn oor, 
rust mij toe om als leerling te luisteren. 
5 God, de HEER, heeft mijn oren geopend 

en ik heb geen verzet geboden, 
ik ben niet teruggedeinsd. 
6 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, 
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. 
Ik heb mijn gezicht niet verborgen 
toen ze mij beschimpten en bespuwden. 
7 God, de HEER, zal mij helpen, 
daarom word ik niet gekwetst 
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, 
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan. 

 
Zingen: Psalm 24: 4 
 
Schriftlezing Brieven: Filippenzen 2, 5-11 
 
5 Laat onder u de gezindheid 

heersen die Christus Jezus had. 6 

Hij, die de gestalte van God had, 
maakte er geen aanspraak op 
aan God gelijk te zijn, 7 maar 
deed afstand van zijn positie en 
nam de gestalte aan van een 
dienaar. Hij werd gelijk aan de 
mensen, en als mens 
verschenen  
8 heeft Hij zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood – de 

dood aan het kruis. 9 Daarom 

heeft God Hem hoog verheven 
en Hem de naam geschonken 
die elke naam te boven gaat, 10 

opdat in de naam van Jezus elke 
knie zich zal buigen, in de hemel, 
op de aarde en onder de aarde,  
11 en elke tong zal belijden: 
‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer 
van God, de Vader. 

 
Zingen: Psalm 24: 5 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 19, 29-48 

Intocht in Jeruzalem 
29 Toen Hij Betfage en Betanië bij 
de Olijfberg naderde, stuurde Hij 
twee van de leerlingen vooruit 30 

en zei tegen hen: ‘Ga naar het 

dorp daarginds. Daar zullen jullie 
een vastgebonden veulen 
vinden, dat nog nooit door 
iemand bereden is.  
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Maak het los en breng het hier.  
31 Als iemand jullie vraagt: 
“Waarom maken jullie het los?”, 
moeten jullie antwoorden: “De 
Heer heeft het nodig.”’ 32 De 
beide leerlingen gingen op weg 
en vonden het veulen, precies 
zoals Jezus had gezegd. 33 Toen 
ze het dier losmaakten, vroegen 
de eigenaars hun: ‘Waarom 

maken jullie het los?’ 34 Ze 
antwoordden: ‘De Heer heeft het 
nodig.’ 35 Daarna brachten ze het 
veulen naar Jezus. Ze wierpen 

hun mantels over het dier en 
lieten Jezus erop zitten.  
36 Onderweg spreidden de 
leerlingen hun mantels voor Hem 
op de weg uit. 37 Toen Hij op het 
punt stond de Olijfberg af te 
dalen, begon de hele groep 
leerlingen vol vreugde en met 
luide stem God te prijzen om alle 
wonderdaden die ze hadden 
gezien.  
38 Ze riepen: ‘Gezegend Hij die 
komt als koning, in de naam van 
de Heer! Vrede in de hemel en 
eer aan de Allerhoogste!’  
39 Enkele farizeeën in de menigte 

zeiden tegen Jezus: ‘Meester, 
berisp uw leerlingen.’ 40Maar Hij 
antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij 

zouden zwijgen, dan zouden de 
stenen het uitschreeuwen.’ 
41 Toen Hij Jeruzalem voor zich 
zag liggen, begon Hij te huilen 
om de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij 
op deze dag maar geweten wat 
vrede kan brengen! Maar dat blijft 
voor je verborgen, ook nu.  
43 Want er zal een tijd komen dat 
je vijanden belegeringswerken 

tegen je oprichten, je omsingelen 
en je van alle kanten insluiten.  
44 Ze zullen je met de grond 
gelijkmaken en je kinderen 

verdelgen, en ze zullen geen 
steen op de andere laten, omdat 
je de tijd van Gods ontferming 
niet hebt herkend.’ 
45 Hij ging naar de tempel, waar 
Hij de handelaars begon weg te 
jagen, 46 met de woorden: ‘Er 
staat geschreven: “Mijn huis 
moet een huis van gebed zijn,” 
maar jullie hebben er een 
rovershol van gemaakt!’  
47 Dagelijks gaf Hij onderricht in 
de tempel. De hogepriesters, de 
schriftgeleerden en de leiders 
van het volk wilden Hem uit de 
weg ruimen, 48 maar ze wisten 

niet hoe ze dat moesten doen, 
want het hele volk hing aan zijn 
lippen. 

 
Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven 
              Lied 339f 
 
Prediking 
 
Orgel: ‘Stilte over alle landen’  -   Harm Hoeve 
 
Zingen: Die rechtens God gelijk 

      Lied 160a 
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-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.  

 
Optocht kinderen en zingen: Klim in de Hoogste bomen 
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2 Vertel op alle wegen, 
dat Hij in aantocht is. 
Hij brengt ons heil en zegen, 
geen vijand houdt Hem tegen, 
geen macht die sterker is. (bis) 

3 Vlag met de groene twijgen 
en maak voor Hem ruim baan! 
Wij, die naar vrede hijgen, 
wij kunnen niet meer zwijgen: 
Zijn koninkrijk breekt aan! (bis) 
 

 

4 Gooi nu maar opgetogen 
de mantels op de grond: 
‘Hosanna in de hoge!’ 
Wij maken erebogen: 
‘Gezegend Hij die komt!’ (bis) 

 

Collecten 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Alles wat over ons geschreven is 

      Lied 556 
 

Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel: ‘Macht hoch die Tür’  -  Liselotte Kunkel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: Intocht van de nederige Christus, 
klooster Marango, Venetië Italië, maker en datering onbekend 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  

Liturgische kleur : rood 
 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Aliëtte van der Wal 
Diaken : Machteld de Hoop 
   

Organist 
 

: Peter den Ouden 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                40-dagenactie-BEL 
Kerkrentmeesters:  kosten van verlichting en verwarming 
 

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 
 

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 
 

donderdag 
 

14 april 
Witte Donderdag 

 

19.30 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

vrijdag 15 april 
Goede Vrijdag 

19.30 uur ds. Jurjen Zeilstra  

zaterdag 16 april 
Paaswake 

21.30 uur ds. Jurjen Zeilstra  

zondag 17 april 
Paasochtend 

10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Agenda vanaf zondag 10 april 2022, voor aanvang kerkdiensten Stille 
Week zie hierboven ‘Komende kerkdiensten’. 
 

Tot zaterdag 16 april is het offerblok dat midden in De Voorhof staat 
geopend voor Oekraïne donaties via Dorcas. 

 
Ma 11 april 13.30 uur Kerkwandeling; ook in deze Stille Week is er olv. onze 
kerk-wandelcoach Anneke van ’t Hull een mooi samenzijn door de natuur.  
De steppe gaat bloeien met Pasen, en hoe dat met de natuur om ons heen is? 
Dat willen we gaan ontdekken! 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 
 

 

  
 

Veel dank! 
 

Voor uw inbreng van afgelopen week van huishoudelijke artikelen en huisraad 
bij Margriet Vos van het Blaricums Burgerinitiatief, zeggen we u dank! Er zijn 
inmiddels enkele woningen voor 15 Oekraïn ers ingericht.  

Zodra er weer goederen benodigd zijn, melden we u dat per app én via de 
welkom-pagina van de kerk: www.protestantsegemeenteblaricum.nl 
 

Taakgroep Oekraïne (diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl) 

 

Woe 13 april 19u Repetitie cantorij in de consistorie olv. Peter den Ouden 
 

Vrijdag 15 april 10-12 uur Op deze Goede Vrijdag organiseert cie. Kruispunt 
een koffie-ochtend in ’t Achterom met gedichten voor onze 70-plus senioren. 
Van harte welkom. Informatie bij Tiny de Wit, tel. 06-27893104 of Bep 
Boekensteijn 06-53101347. 
 

 

 
 

[ho] 

http://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/

