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Orgel 
‘Von Got will ich nicht lassen’  -  Joh. L. 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: Zo vriendelijk en veilig als het licht 

Lied 221: 1 en 3 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Mijn ogen zijn gevestigd 
Psalm 25a 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed, Kom, Geest van God 
Lied 333 zingen! 

 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Nieuwe Testament Johannes 4, 1 t/m 15 
 

1 Toen Jezus hoorde dat aan de 
farizeeën verteld werd dat Hij 
meer leerlingen maakte en er ook 
meer doopte dan Johannes 
2 – Jezus doopte overigens niet 
zelf, zijn leerlingen deden dat –, 
3 verliet Hij Judea en ging weer 
naar Galilea. 4 Daarvoor moest 
Hij door Samaria heen. 5 Zo 
kwam Hij bij de Samaritaanse 
stad Sichar, dicht bij het stuk 
grond dat Jakob aan zijn zoon 
Jozef gegeven had, 6 waar de 
Jakobsbron is. Jezus was 
vermoeid van de reis en ging bij 
de bron zitten; het was rond het 
middaguur. 7 Toen kwam er een 
Samaritaanse vrouw water 
putten. Jezus zei tegen haar: 
‘Geef Mij wat te drinken.’ 8 Zijn 
leerlingen waren namelijk naar 
de stad gegaan om eten te 
kopen. 9 De vrouw antwoordde: 
‘Hoe kunt U, als Jood, mij om 
drinken vragen? Ik ben immers 
een Samaritaanse!’ (Joden gaan 
namelijk niet met Samaritanen 

om.) 10 Jezus zei tegen haar: ‘Als 
u wist wat God wil geven, en wie 
het is die u om water vraagt, zou 
u Hém erom vragen en dan zou 
Hij u levend water geven.’ 
11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U 
hebt geen emmer, en de put is 
diep – waar wilt U dan levend 
water vandaan halen? 12 U kunt 
toch niet meer dan Jakob, onze 
voorvader? Hij heeft ons die put 
gegeven en er zelf nog uit 
gedronken, en ook zijn zonen en 
zijn vee.’ 13 Jezus antwoordde: 
‘Iedereen die dit water drinkt zal 
weer dorst krijgen, 14 maar wie 
het water drinkt dat Ik hem geef, 
zal nooit meer dorst krijgen. Het 
water dat Ik geef, zal in hem een 
bron worden waaruit water 
opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 
15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei 
de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst 
meer hebben en hoef ik ook niet 
meer hierheen te komen om 
water te putten. 

 
Zingen: Neem mij aan zoals ik ben 

Lied 833 
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Schriftlezing Evangelie: Johannes 4, 16 t/m 30 
 

’ 16 Toen zei Jezus tegen haar: 
‘Ga uw man eens roepen en kom 
dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen 
man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk 
als u zegt dat u geen man hebt,’ 
zei Jezus, 18 ‘u hebt vijf mannen 
gehad, en degene die u nu hebt 
is uw man niet. Wat u zegt is 
waar.’ 19 Daarop zei de vrouw: ‘Ik 
begrijp dat U een profeet bent, 
heer. 20 Onze voorouders 
vereerden God op deze berg, en 
bij u zegt men dat in Jeruzalem 
de plek is waar God vereerd 
moet worden.’ 21 ‘Geloof Me,’ zei 
Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie 
noch op deze berg, noch in 
Jeruzalem de Vader zullen 
aanbidden. 22 Jullie vereren wat 
je niet kent, wij vereren wat we 
kennen; de redding komt immers 
van de Joden. 23 Maar er komt 
een tijd, en die tijd is nu 
gekomen, dat wie de Vader echt 
aanbidt, Hem aanbidt vervuld van 
Geest en waarheid. De Vader 

zoekt mensen die Hem zo 
aanbidden, 24 want God is Geest, 
dus wie Hem aanbidt, moet dat 
doen vervuld van Geest en 
waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik 
weet wel dat de messias zal 
komen,’ (dat betekent ‘gezalfde’) 
‘wanneer hij komt zal hij ons alles 
vertellen.’ 26 Jezus zei tegen 
haar: ‘Ik ben het, degene die met 
u spreekt.’ 
27 Op dat moment kwamen zijn 
leerlingen terug, en ze 
verbaasden zich erover dat Hij 
met een vrouw in gesprek was. 
Toch vroeg niemand: ‘Waar bent 
U op uit?’ of: ‘Waarom spreekt U 
met haar?’ 28 De vrouw liet haar 
kruik staan, ging terug naar de 
stad en zei tegen de mensen 
daar: 29 ‘Kom mee, er is iemand 
die alles van mij weet. Zou dat 
niet de messias zijn?’ 30 Toen 
gingen de mensen de stad uit, 
naar Hem toe. 

 
Zingen: Neem mij aan zoals ik ben 

Lied 833 
 
Prediking 
 
Orgel: 
‘Auf mein lieben Gott’ - Dietrich Buxtehude 
 
Zingen: U kennen, uit en tot U leven 

Lied 653: 1, 3 en 4 
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-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden met acclamatie 368d 
Houd mij in leven 
 
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 

Orgel:  
Pastorale - Charles Wesley 
 
We gaan staan 

 
Zingen: Life so full I giveto you; 

Overvloedig geef ik u; 
Lied 428 eerst engels, dan nederlands 

 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel: 
Toccatina – Théodore Dubois 
 
 

 
 

Afbeelding voorzijde 
 

Het gesprek met de Samaritaanse vrouw. 
Tekening uit “Het Woord”, verhalen uit de Bijbel. 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : paars 

 

Voorganger : ds. Heleen van Beelen, Laren 
Ouderling/Lector : Wil Vooijs 
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. 

 

Collecten 
 

Diaconie:                40-dagenactie, St. Ton Memorial School Sailung 
Kerkrentmeesters:  Verlichting en verwarming 
 

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 tekst dat u moet aanklikken, waarna u vanzelf 
door de betaling gevoerd wordt. Het standaard bedrag kunt u aanpassen. 

 

 

Pastoraal contact met gastvoorganger 
 

Met ds. Van Beelen kunt u na de dienst spreken of per email: 
heleenvb@hetnet.nl of per telefoon: 06-4167 5309 contact opnemen. 
 

 

mailto:heleenvb@hetnet.nl
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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 
 

19 Maart 
 

10.00 uur 
 

ds Jurjen Zeilstra  
 

 

Avondmaal + 
cantorij 
Kinderdienst 

Zondag 26 Maart 10.00 uur ds Sytze de Vries Schalkwijk 

Zondag   2 april 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra Palmpasen 
Kinderdienst 

Donderdag   6 april 
Witte donderdag 

19.30 uur ds Jurjen Zeilstra Avondmaal 

 

Tekst en Muziek in de Dorpskerk 12 maart: Bach 
 

Prachtige zang, muziek en gedichten in de tijd voorafgaande aan Pasen. 
Vanmiddag om 15.00 uur, is de Bach Cantorij Baarn, onder leiding van Henk 
van Zonneveld, te gast in de Dorpskerk. Het programma bestaat uit delen uit 
de Johannespassion van J.S. Bach, aangevuld met de sinfonia en het 
slotkoraal uit BWV 42. Het geheel zal worden gelardeerd met teksten van de 
mystieke dichter Cees Nooteboom. De toegang is vrij, maar we doen een 
oproep de deurcollecte ter bestrijding van de onkosten niet te vergeten. De 
bijeenkomst wordt besloten met een ontmoeting bij een hapje en een drankje. 
 

Agenda  
 

Maandagmiddag 13 maart 13.30 gaan we weer aan de wandel, althans bij 
goede weersomstandigheden. We starten vanaf de parkeerplaats op de 
Tafelberg. We wandelen een uurtje in een tempo dat past bij onze groep. Na 
een rondje door de dreven drinken we iets in de Eendracht. Uw huisdier mag 
mee mits deze aan de riem is, want dat hoort op de heide gedaan te worden. 
Zolang Anneke van 't Hull in warmere streken verblijf houdt neemt Tjeerd 
Hoekstra de groep mee op weg door de mooie natuur bij ons in de buurt. 
 

Aan allen: Kijkt u eens even op zolder achterin dat hoekje óf op de bovenste 
plank in de kelderkast! Wellicht heeft u ooit Palmpasen gevierd in onze 
Dorpskerk en heeft u nog zo’n Palmpaasstok? Graag volgende week 
meenemen en afgeven bij de ouderling van dienst! Dan kan de kinderdienst 
iets leuks met de kinderen gaan doen met Palmpasen: op zondag 2 april !!! (U 
komt dan toch ook even kijken?!) Alvast veel dank! 
 

Dinsdag 14 maart om 11 uur 
Gebedskring, info Henny Redeker, tel. 5252413. 
 
 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
Woensdag 15 maart 18.30-20 uur 
Repetitie Dorpskerk Cantorij o.l.v. Richard Vos. 
Woensdag 15 maart 22 uur 
Uiterlijke inlevermoment kopij voor het kerkblad ‘Onderweg’ 
Donderdag 16 maart 19.30 uur Kerkenraadsvergadering 
Vrijdag 17 maart van 10-12 uur Cie Kruispunt organiseert Koffiepunt in ’t 
Achterom voor 70+ Senioren. Neemt u een voorjaarsgedicht mee? Dan lijsten 
we deze gezamenlijk in. 
Volgende week zondag 19 maart is er weer Kinderdienst in de Dorpskerk. 
Zondag 19 maart 
Na de dienst kunnen de wijkcontactpersonen hun paasgroeten ophalen. 
Dinsdag 21 maart 20 uur Groothuisbezoek voor gemeenteleden in de wijken 
Blaricummermeent, Bijvanck-Oost, Eemnes en Blaricum Dorp-Zuid. Op deze 
avond, gezellig bij iemand thuis in de huiskamer, zal ds. Jurjen Zeilstra kort 
een actueel onderwerp inleiden en is er de gelegenheid ook over andere 
onderwerpen met hem en elkaar in gesprek te gaan. Het accent ligt op 
ontmoeting. Opgeven bij Anne-Marie de Fouw, tel. 533 64 05. 
 

Alvast voor in de agenda! 
Donderdag 30 maart 14 uur vertrek bij het Oranjeweitje. Cie Kruispunt 
organiseert voor onze 70-plus senioren het ‘Uitje in buurt’.  
Ditmaal bezoeken we de tentoonstelling: ‘Kees van Dongen’ in het 
Singermuseum. 
Van Dongen is een van de meest bekende kunstenaars van de twintigste 
eeuw, samen met grootheden als Matisse, Braque en Picasso. Hij was enorm 
ambitieus. In de tentoonstelling krijgt u een compleet beeld van de kennis en 
kunde van deze publiekslieveling van Singer Laren. U wordt stap voor stap 
meegenomen op de weg die Van Dongen aflegt richting succes. 
Het tijdslot is geboekt en u kunt zich, als u met ons mee wilt, opgeven bij 
Anne-Marie de Fouw, tel. 06-21230727 of Bep Boekensteijn, tel. 06-5310 
1347. Heeft u een ‘Museum- of “Vriend van het Singer’-kaart? Dan deze graag 
meenemen. 
 

Donderdag 30 maart 19.45u Kerkcafé. Aanvang 20.00 uur. Spreker op deze 
avond is: onze dorpsgenoot Drs. Jan Greven, hij is journalist, publicist en 
theoloog. Hij is o.a. hoofdredacteur van Trouw en directeur van de Ikon 
geweest. Hij spreekt deze avond over: Journalistiek onder druk, de 
waarheidsvraag ter discussie’.Wat is er sinds de intrede van het internet in de 
media met de waarheid gebeurd? De betrouwbaarheid van oprechte 
journalistieke waarheidsvinding lijkt onder vuur te liggen. Met een onbeperkt 
aantal open bronnen ziet de burger door de bomen het bos niet meer. 
Iedereen vindt zo zijn of haar eigen beleving van de waarheid. 
U bent van harte welkom. In de pauze is er Koffie en Thee en na afloop heffen 
we het glas. 

 


