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Orgel 
‘Schmücke dich, o liebe Seele’  -  Johann Sebastian Bach 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
 

-Voorbereiding- 
 

Aansteken van de Adventskaarsen 
 
We gaan staan 
 
Stilte 
 

Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vgr.  die recht doet aan verdrukten, 
Allen brood geeft aan de hongerigen. 
 
Groet 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: antifoon door zangers Lied 432c 

 
 
Zingen: Psalm 85: 1 en 2 
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer 

 
Antifoon door zangers 
 



  
 
 

 

3 
 

 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
 Vgr. Heer ontferm u. 
 Allen Christus ontferm u. 
 

Zingen: Psalm 85: zangers 3 - allen 4 
 

-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jozua 2, 1-24 
 

Spionnen in Jericho 
1 Hierna stuurde Jozua, de 
zoon van Nun, vanuit Sittim 
in het geheim twee spionnen 
op pad met de opdracht om 
het hele gebied, en vooral 
Jericho, te verkennen. De 
mannen vertrokken. Toen ze 
in Jericho waren gekomen, 
vonden ze onderdak bij een 
hoer, Rachab genaamd, bij 
wie ze wilden overnachten.  
2 Maar toen de koning van 
Jericho hoorde dat er die 
avond spionnen van Israël 
waren gekomen, 3 liet hij 
Rachab het volgende bevel 
geven: ‘Lever ze uit, die 
mannen die bij je zijn, want 
ze zijn hier om te spioneren.’ 
4 Maar Rachab – die de twee 
mannen verborgen had – zei: 

‘Die mannen hebben mij 
inderdaad bezocht, maar ik 
weet niet waar ze vandaan 
kwamen. 5 Ze zijn vertrokken 
vlak voordat het donker werd 
en de poort zou worden 
gesloten. Ik heb geen idee 
waar ze naartoe zijn gegaan. 
Ga ze snel achterna, dan 
haalt u ze nog in.’ 6 Rachab 
had de mannen naar het dak 
gebracht en ze daar 
verborgen onder bundels 
vlas. 7 Hun achtervolgers 
vertrokken meteen in de 
richting van de Jordaan, naar 
de oversteekplaatsen. Zodra 
ze de stad hadden verlaten 
werd de poort gesloten. 
8 Rachab ging naar het dak 
voordat de mannen in slaap 
zouden zijn. 9 ‘Ik weet,’ zei ze 
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tegen hen, ‘dat de HEER dit 
land aan jullie heeft gegeven. 
Wij zijn doodsbang voor 
jullie. Alle inwoners van dit 
land sidderen, 10 want we 
hebben gehoord dat de 
HEER de Rietzee voor jullie 
heeft drooggelegd toen jullie 
uit Egypte wegtrokken en dat 
jullie Sichon en Og, de twee 
koningen van de Amorieten 
aan de overkant van de 
Jordaan, hebben vernietigd. 
11 Toen we dat hoorden, 
sloeg de angst ons om het 
hart en werden we wanhopig. 
De HEER, jullie God, is 
immers een God die macht 
heeft boven in de hemel en 
hierbeneden op aarde.  
12 Zweer me dan bij de 
HEER dat jullie mijn familie 
en mij goed zullen 
behandelen. Ik heb jullie toch 
ook goed behandeld? Zweer 
het me, geef me de 
zekerheid 13 dat jullie mijn 
vader en moeder, mijn broers 
en zussen en hun kinderen 
zullen sparen. Red ons van 
de dood!’ 14 De mannen 
antwoordden haar: ‘We staan 
voor jullie borg met ons 
leven, op voorwaarde dat 
jullie onze plannen niet 
verraden. Wanneer de HEER 
ons dit land gegeven heeft, 
zullen we je goed 
behandelen en je trouw 
bewijzen.’ 

15 Rachab woonde in een 
huis in de stadsmuur. Ze liet 
de spionnen langs een touw 
door het venster naar 
beneden zakken. 16 ‘Probeer 
in de bergen te komen,’ zei 
ze, ‘anders vinden de 
achtervolgers jullie. Houd je 
daar drie dagen schuil, totdat 
ze teruggekomen zijn. Ga 
daarna pas weg.’ 17 De 
mannen zeiden: ‘We zijn niet 
in alle gevallen gebonden 
aan de eed die je ons hebt 
laten zweren. 18 Wanneer we 
dit land binnentrekken, moet 
je dit rode koord aan het 
venster binden waardoor je 
ons hebt laten zakken. Zorg 
er dan voor dat je vader en 
moeder, je broers en zussen 
en je hele verdere familie bij 
je in huis zijn. 19 Wie van 
jullie dan naar buiten gaat, is 
zelf schuldig aan zijn dood. 
In dat geval zijn we niet aan 
onze eed gebonden. Maar 
wordt er ook maar iemand 
kwaad gedaan die binnen 
blijft, dan zijn wij schuldig.  
20 En we zijn ook niet 
gebonden aan de eed die je 
ons hebt laten zweren als je 
onze plannen verraadt.’  
21 Rachab stemde hiermee in 
en liet de mannen gaan. En 
ze bond het rode koord aan 
het venster. 
22 De mannen gingen de 
bergen in en bleven daar drie 
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dagen, totdat de 
achtervolgers waren 
teruggekeerd. Ze hadden 
overal gezocht, maar 
niemand gevonden. 23 Toen 
kwamen de twee mannen de 
bergen uit, staken de 
Jordaan over en meldden 

zich bij Jozua, de zoon van 
Nun, aan wie ze alles 
vertelden wat hun 
overkomen was. 24 Ze zeiden 
hem: ‘De HEER heeft ons 
het hele land in handen 
gegeven, de inwoners 
sidderen voor ons.’ 

 
Zingen: Lied 738: solo 1 - zangers 2 en 3 - allen 4     
Kom zing het lied van Eva 
 
Schriftlezing Brieven: Filippenzen 4, 4-5 
 

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees 
altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke 
mensen. De Heer is nabij.  
 
Zingen: Lied 450: 1 en 2 
Verblijd u in de Heer te allen tijd  
 
Schriftlezing Evangelie: Matteüs 12, 46-50 
 

46 Terwijl Hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich 
buiten zijn moeder en zijn broers aan, omdat ze Hem wilden 
spreken. 47 Iemand zei tegen Hem: ‘Uw moeder en uw broers 
staan buiten, ze willen U spreken.’ 48 Hij antwoordde: ‘Wie is 
mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ 49 Hij maakte een gebaar 
naar zijn leerlingen en zei: ‘Dat zijn mijn moeder en mijn broers. 
50 Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn 
broer en mijn zus en mijn moeder.’ 
 
Zingen: Lied 450: 3 
 
Prediking 
 
Orgel 
‘Kom tot ons, scheur de heemlen, Heer’ - Joh. Th. Lemckert 
 
Zingen: Lied 448: Allen oneven verzen, Zangers even verzen         
Het volk dat wandelt in het duister  
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-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 

Stil gebed 
 

Collecten 
 

-De tafel van de Heer- 
 
Zingen: Lied 453: zangers 1, 2 en 4 – allen 3 en 5 
Wachters van de tijd 
 
Nodiging 
 
Gezongen Tafelgebed - zangers en allen  
Die wij kennen als een Vader 
 

Tafelgebed Lied 403d 
Tekst: Sytze de Vries, muziek: Jan Jansen 
 

Vg. Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht 
c.  in een mensenkind, een broeder: 
 

allen: 

 
 

vg. Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. 
c. Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met 
nieuwe namen. 
 

allen:  Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 
vg. Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen;  
met hen en met alles wat ademt van genade 
zingen wij hier: 
 

allen:  Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 
vg. Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, dit Licht 
in ons duister, dit brood uit de  hemel, de Zoon naar uw hart,  
c. gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, 
gekozen tot vrienden. 
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allen: 

 
vg. Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij 
allen zijn geënt. 
c. Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij opent 
ons de ogen, is het Licht dat ons vooruit gaat. 
 

allen: 

vg. Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde, 
belofte van toekomst. 
c. Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere 
liefde: zijn laatste adem gaf ons het leven. 
vg. Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn 
lichaam voor ons. Hij werd onze beker, een overvloed van 
bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. 
c. Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: hier reiken wij 
elkaar wat Hij ons gaf. 
 

allen: 

 
 

vg. Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn 
lichaam, dat wij woning zijn voor U. 
c. Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en 
aarde verheugen. 
 

allen: 
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Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26 
 
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.  

 
Vredegroet 
Vgr.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
Allen Zijn vrede ook met u. 
Vgr.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
Zangers zingen: Veni, veni Immanuel - Zoltan Kodaly 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Lied 418: allen1, 2 en 4 – zangers 3 
God, schenk ons de kracht  
 

Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 

Orgel 
‘Heft op uw hoofden, poorten wijd’ - Hans Fr. Micheelsen 
 
 

 

 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
Rachab, litho 1960, Marc Chagall 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : paars 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
Diaken : Bas Reitsma & Machteld de Hoop 
   

Organist 
Zangers 
 

: 
: 

Peter den Ouden 
olv. Richard Vos 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Stichting de Vrolijkheid  
Kerkrentmeesters:  instandhouding kerkelijke gebouwen  
 

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 
Zondag 18 december 10.00 uur ds. René van den Beld, Baarn  

Zaterdag 24 december 21.30 uur ds. Jurjen Zeilstra          (Kerstnacht)  

Zondag 25 december 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra       (Kerstmorgen)  

Zaterdag 31 december 19.30 uur ds. Jurjen Zeilstra   (Oudjaarsavond)  
 

  

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Maandag 12 december - Bij goed weer willen we weer de natuur ingaan. We 
starten dan om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Tafelberg en gaan dan 
het bos aan het Leemzeulder in. Aangelijnde honden mogen mee zoals we 
gewend zijn. 
 

Dinsdag 13 december 11.30u Gebedskring in ’t Achterom.  
Info: Henny Redeker, telnr. 06-1537 7312. 
 

Woensdag 14 december 18.30-20.00u de ‘Dorpskerk Cantorij’ olv. cantor 
Richard Vos repeteert in de consistorie. 
 

Donderdag 15 december 14-16u Cie. Kruispunt organiseert de jaarlijkse 
gezellige Kerstbloem-schikmiddag voor onze 70+ Senioren. Dit vindt plaats in 
de consistoriekamer. Neemt u zo mogelijk zelf een snoeischaartje mee en een 
bakje. Voor bloemen, oase en overige accessoires wordt gezorgd.  
Mocht u opgehaald willen worden, neem dan -tijdig!- contact op met Bep 
Boekensteijn tel. 06-53101347, Sabine van Dijk 035-6937258 of Anne-Marie 
de Fouw 06-21230727. 
 

  

 

19 december tot 8 januari 2023: je kunt zo binnenlopen zonder reservering 
om de mooiste kerststal van Nederland te zien in het Catharijne Convent te 
Utrecht. Laat je betoveren door deze prachtige stal met ruim vijfhonderd 

schitterende kerststalfiguren. Het zijn echte museumstukken; afkomstig uit de 
achttiende eeuw uit de Italiaanse stad Napels. “Naast Jozef, Maria en het 
kindje Jezus is een bonte verzameling aan types te vinden; van marktkooplui, 
muzikanten, dronkenlappen tot zwervers aan toe. En wat te denken van heuse 
olifanten en struisvogels die zijn meegekomen met de koningen”, schrijft het 
museum over de imposante voorstelling. De kerststal wordt anno 2022 
opgesteld in een Utrechts decor. Daarin staan onder andere de Domtoren, 
Sonnenborgh, de Winkel van Sinkel, het oudste huisje van Utrecht en 
natuurlijk de beroemde werfkelders en de Utrechtse bloemenmarkt. 
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Informatie 
Op onze website www.protestantsegemeenteblaricum.nl  
wordt de actuele informatie bijgehouden over de 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’, dat de 
komende week weer verschijnt. 

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 
   
 
 

 

Herfst met ds. Jurjen Zeilstra 
 

De zevende film met ds. Jurjen Zeilstra, 
“Herfst op de Woensberg”, staat op de 
welkompagina van onze website. 
 
Daar staat ook de eigen blog van onze 
predikant onder de titel “Jurjen schrijft”. 
 

 
  

http://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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Inzamelingsactie voor de VOEDSELBANK 
 

De Diaconie van de Dorpskerk Blaricum organiseert een Inzamelingsactie voor 
de VOEDSELBANK GOOI- en OMSTREKEN: Wilt u iets geven? U kunt de 
producten voor of na de kerkdienst afgeven bij de ingang van de Dorpskerk aan 
de Bussummerweg/ Oranjeweitje. Denk dan aan de volgende producten:  
Vis in blik - Olie - Wasmiddel - Handzeep - Douche zeep - Tandpasta Shampoo - 
Broodbeleg in pot (geen pindakaas).  
De Dorpskerk Blaricum zal zorgdragen dat e.e.a. bij de Voedselbank 
terechtkomt. 

 

Stuur deze advent een kaart naar politici 
 

Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in 

Griekenland en ook in Nederland. We kunnen niet langer wegkijken. Ook politici 
niet! Laten we dit onrecht daarom samen aanKAARTEN. Hoe? Door in de 
adventsperiode massaal een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár zitten de 
mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef 
vluchtelingen in Griekenland en Nederland een stem. 
In de voorhof ligt een voorbeeld tekst en namen van leden van de Tweede 
Kamer. 
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