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Orgel: ‘Nun lobe meine Seele den Herrn’ - Joh. Seb. Bach  
 
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 is uw naam 

      Lied 8a: 1, 2, 3 en 6 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Zing een nieuw lied voor God de Here 
Lied 971 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Psalm 19 (NBV21) 
 

1 Voor de koorleider. Een psalm van David. 

2 De hemel verhaalt van Gods majesteit, 
het uitspansel roemt het werk van zijn handen, 
3 de dag zegt het voort aan de dag die komt, 
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 
4 Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, 
het is een spraak zonder klank. 
5 Over heel de aarde gaat hun stem, 

tot aan het einde van de wereld hun taal. 
Daar heeft Hij een tent opgeslagen voor de zon: 
6 een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, 
een held die juichend voortsnelt op zijn weg. 
7 Aan het ene einde van de hemel komt hij op, 
aan het andere einde voltooit hij zijn loop, 
niets blijft voor zijn gloed verborgen. 
8 De wet van de HEER is volmaakt: 
levenskracht voor de mens. 
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: 
wijsheid voor de eenvoudige. 
9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig: 
vreugde voor het hart. 
Het gebod van de HEER is helder: 
licht voor de ogen. 
10 Het ontzag voor de HEER is zuiver, 

houdt stand, voor altijd. 
De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, 
rechtvaardig, geheel en al. 
11 Ze zijn begeerlijker dan goud, 

dan fijn goud in overvloed, 
en zoeter dan honing, 
dan honing vers uit de raat. 
12 Uw dienaar laat zich erdoor gezeggen, 
wie ze opvolgt wordt rijk beloond. 
13 Maar wie kan al zijn fouten kennen? 
Spreek mij vrij van verborgen zonden. 
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14 Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed 
niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn 
en bevrijd van grote zonde. 
15 Laten de woorden van mijn mond U behagen, 
de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, 
HEER, mijn rots, mijn bevrijder. 
 

Tweede Schriftlezing: Romeinen 7, 7-12 (NBV21) 
 

De wet en de zonde 
7 Moeten we nu vaststellen dat de 
wet hetzelfde is als de zonde? 
Absoluut niet. Ik ben me echter 
pas door de wet bewust 
geworden van de zonde. Ik zou 
immers niet weten wat begeerte 
was als de wet niet zei: ‘Zet uw 

zinnen niet op wat van een ander 
is.’ 8 Maar de zonde heeft van het 
gebod gebruikgemaakt om 
allerlei begeerten in mij op te 
wekken, want zonder de wet is 
de zonde krachteloos. 

9 Eens leefde ik zonder de wet, 
maar door de komst van het 
gebod kwam de zonde tot leven  
10 en dat werd mijn dood. Zo 
bleek het gebod, dat tot leven 
had moeten leiden, juist tot mijn 
dood te leiden. 11 De zonde heeft 
gebruikgemaakt van het gebod: 

ze heeft mij misleid en mij door 
het gebod gedood.  
12 Kortom, de wet zelf is heilig en 
de geboden zijn heilig, 
rechtvaardig en goed. 

 
Zingen: De hemel roemt de Heer 

Psalm 19: 1 en 3    
 
Prediking 
 
 
Orgel: Cornet Voluntary - John Travers 
 
Zingen: Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 

Lied 976  
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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.  

Collecten 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 

      Lied 939: 1 en 3 
 
Uitzending en zegen 
 

Zegenbede van Sint Patrick  
 

De Heer' zij voor je, om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer' zij achter je, om je in de armen te sluiten 
en om je te beschermen tegen gevaar. 
De Heer' zij onder je om je op te vangen 
wanneer je dreigt te vallen. 
De Heer' zij in je om je te troosten als je verdriet hebt. 
De Heer' zij rondom je als een beschermende muur, 
wanneer anderen over je heen vallen. 
De Heer' zij boven je om je te zegenen. 
Zo zegene God jou vandaag, morgen en in der 
eeuwigheid. Amen. 
 



  
 
 

 

6 
 

 

 
 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel: Sortie (Ostinato sur trois notes) - Gabriel Dupont 
 
 

 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
 

JHWH of JHVH komt van de Hebreeuwse lettercombinatie יהוה Jod-Hee-
Waw-Hee en is in de Hebreeuwse Bijbel de naam van God.  
Deze lettercombinatie wordt ook wel tetragram(maton) genoemd. 
In het Hebreeuws, dus ook in de afbeelding, moet je van achter naar 
voren lezen. In de Hebreeuwse bijbel begin je dus ook achterin! 
De naam van God wordt voor het eerst vermeld in Exodus 3, 14 (NBG) 
“Ik ben die ik ben”; in de NBV21 is dat nu “IK ZAL ER ZIJN”. 
Mozes moet tegen de farao zeggen: ‘IK ZAL ER ZIJN’ heeft mij gestuurd.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Collecten 
 

Diaconie:                Kerk in Actie - Nepal 
Kerkrentmeesters:  onderhoud kerk en pastorie 
 

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. 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur: groen 

 

Voorganger : ds. Arie de Boer, Utrecht 
Ouderling/Lector : Anne-Marie de Fouw 
Diaken : Willem van Someren Gréve 
   

Organist 
 

: Peter den Ouden 

Voorbede  
 

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

 

Pastoraal contact (gastvoorganger) 
 

Met de gastvoorganger ds. Arie de Boer kunt u na de dienst contact opnemen, 
ook per email: < adeboer@hetnet.nl > of per telefoon: < 06.2310 9242 > 
 

 

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 
 

20 februari 
 

10.00 uur 
 

ds. Florida de Kok, Harderwijk 
 

Zondag 27 februari 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag   6 maart 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 13 maart 10.00 uur ds. Klaas Touwen, Deil en Enspijk  
 

Agenda  
 

Ma 14 febr. Kerkwandeling! Vertrek is om 13.30 uur bij droog weer, zoals 
vanouds bij de P op de Tafelberg! Informatie bij Tjeerd Hoekstra, tel. 5313430. 
 

Woe 9 febr. 19.00-20.30u De Cantorij repeteert in de kerkzaal olv. cantor 
Peter den Ouden, telnr. 035-5261322. 
 

Woe 16 febr. 20.00 u  Sluitingsdatum Kopij kerkblad ‘Onderweg’ via 
onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl Vermeld in de Onderwerpregel 
altijd Alg (indien het een algemene mededeling betreft) óf PGB (indien het over 
de Dorpskerk gaat). 

mailto:adeboer@hetnet.nl
mailto:zeilstar@xs4all.nl
mailto:onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl
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Vrijdag 18 febr. 10-12 uur Koffieochtend in ’t Achterom voor onze 70-plus 
Senioren door de Cie. Kruispunt. Voor een gezellig gesprek, een informatief 
bericht, een stichtelijk woordje of ter plaatse gebakken lekkernij uit de 
Achterom-keuken. U bent welkom, maar meldt u zich gaarne tevoren aan bij 
Tiny de Wit telnr. 06-27893104 of Bep Boekensteijn telnr. 06-53101347, óók 
als u opgehaald wilt worden!! 
 

 

Kerkbalans 2022   
Het is weer de tijd voor Kerkbalans. Wij kijken in deze coronawinter graag 
vooruit en zien nieuwe kansen, samen met onze nieuwe predikant.  
In de Dorpskerk kun je tot jezelf komen of juist anderen ontmoeten. Het blijft 
een gastvrije plaats om te vieren en te geloven. Mensen mogen in alle 
verscheidenheid bemoediging en inspiratie ontvangen. Ook willen hier mensen 
uitgezonden worden om anderen nabij te zijn in voor- en tegenspoed. 
Pastorale zorg blijft ook voor een kleinere kerk vandaag een kerntaak.  
Mogen wij op uw steun rekenen, zodat de Dorpskerk een plek vandaag kan 
zijn en in de toekomst kan blijven waar een ieder zich welkom weet en thuis 

mag voelen?  
 

 

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. 
 

 

 
 

 
 
<<<< QR-code naar  
website pg-Blaricum 

(de WELKOM-pagina) 
[ho] 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org

