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Orgel: Toccatina  -  Guglielmo Lardelli (1857-1910) 
 

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 boven alle machten,  
gij hebt u steeds ontfermd –  
wees thans ook weer indachtig    
uw schepping onbeschermd. 
De wereld gaat te gronde,  
gedenk uw mens, o God! 
En red ons van de zonden 
en red ons van de dood. 
 

Zij die naar vrede vragen  
zijn nauwelijks in tel,  
behoed hun levensdagen,  
O God van Israël! 
Tot u heeft zich verheven 
de stem van Abels bloed,  
het roept om de messias,  
dat hij nu komen moet. 
 

tekst: Willem Barnard  
naar de introïtusantifoon van deze zondag Reminiscere  
‘Gedenk uw barmhartigheid’ (Psalm 25,6) 
melodie: Psalm 130 

 
We gaan zitten 
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Inleiding 
 

Kyrie Lied 300a, in wisselzang 
 

-De Heilige Schrift- 
 

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

Zondagsgebed 
 

Toelichting op de lezingen 
 

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 63, 1-9 
 

De wraak van de HEER 
1 ‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, 
in purper gekleed, met praal getooid, 
die zich groots en machtig verheft?’ 
Ik ben het die in gerechtigheid spreekt 
en bij machte is te redden. 
2 ‘Hoe komen uw kleren zo rood, 
als de kleren van iemand die de wijnpers treedt?’ 
3 Ik heb de perskuip alleen getreden, 
geen van de volken hielp Me daarbij. 
Ik trad hen in mijn woede, 
vertrapte hen in mijn toorn. 
Hun bloed bespatte mijn kleren, 
al mijn kleren werden besmeurd. 
4 Ik had besloten tot een dag van wraak, 

het jaar van vergelding was aangebroken. 
5 Toen zag Ik dat er niemand was die hielp, 
Ik was geschokt dat niemand Mij aanmoedigde. 
Op eigen kracht bracht Ik redding, 

door mijn woede aangespoord. 
6 Ik heb de volken in mijn woede vertrapt, 
met mijn toorn heb Ik hen dronken gevoerd. 
Hun bloed liet Ik op aarde neervloeien. 
 

Waar is onze bevrijder? 
7 Ik zal de liefde van de HEER gedenken 
en zijn roemrijke daden bezingen: 
alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, 
de goedheid die Hij het volk van Israël bewees 
in zijn ontferming en zijn grote liefde. 
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8 Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk! 
Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ 
Daarom wilde Hij hun redder zijn. 
9 In al hun nood was ook Hijzelf in nood: 
zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. 
In zijn liefde en mededogen heeft Hij hen zelf verlost, 
Hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. 
 

Zingen: Psalm 89: 17 en 18 
 

Schriftlezing uit de Brieven: Filippenzen 3, 7-14 
 

7 Maar wat voor mij winst was, 
ben ik omwille van Christus als 
verlies gaan beschouwen.  
8 Sterker nog, alles beschouw ik 
als verlies, want alles wordt 
overtroffen door het kennen van 
Christus Jezus, mijn Heer, 
omwille van wie ik alles heb 
prijsgegeven. In mijn ogen is het 
waardeloze troep, want ik wil 
Christus winnen 9 en één met 
Hem zijn – niet dankzij mijn eigen 
rechtvaardigheid door het 
naleven van de wet, maar dankzij 
de rechtvaardigheid die er is door 
het geloof in Christus en die God 

toekent op grond van geloof.  
10 Ik wil Christus kennen door de 
kracht van zijn opstanding te 

ervaren, door te delen in zijn 
lijden en aan Hem gelijk te 
worden in zijn dood, 11 in de hoop 
ook zelf uit de dood op te staan. 
12 Niet dat ik al zover ben en mijn 
doel al heb bereikt. Maar ik doe 
mijn uiterste best, in de hoop te 
kunnen grijpen waarvoor Christus 
Jezus mij gegrepen heeft.  
13 Broeders en zusters, ik beeld 
me niet in dat ik het al heb 
bereikt, maar één ding is zeker: 
ik vergeet wat achter me ligt en 
richt mij op wat voor me ligt.  
14 Ik ga recht op mijn doel af: de 
hemelse prijs waartoe God in 

Christus Jezus roept. 

 

Zingen: 
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tekst: Marijke de Bruijne naar Johannes 12,24 
muziek: Chris van Bruggen 
 

Schriftlezing uit het Evangelie: Johannes 12, 23-33 
 

 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen 
dat de Mensenzoon tot majesteit 
wordt verheven. 24 Werkelijk, Ik 
verzeker u, als een graankorrel 
niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, maar 
wanneer hij sterft brengt hij veel 

vruchten voort. 25 Wie zich aan 
zijn leven vastklampt, verliest het, 
maar wie in deze wereld zijn 
leven loslaat, behoudt het voor 
het eeuwige leven. 26 Wie Mij 
dient moet Mij volgen: waar Ik 
ben zal ook mijn dienaar zijn, en 
wie Mij dient zal door de Vader 
geëerd worden. 
27 Nu slaat de angst Mij om het 
hart. Wat moet Ik zeggen? 
Vader, laat dit ogenblik aan Mij 
voorbijgaan? Maar hiervoor ben 
Ik juist gekomen. 28 Laat nu zien 

hoe groot uw naam is, Vader.’ 
Toen klonk er een stem uit de 
hemel: ‘Ik heb mijn grootheid 
getoond en Ik zal mijn grootheid 
weer tonen.’ 29 De mensen die 
daar stonden en dit hoorden, 
zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar 

er waren er ook die zeiden dat 
het een engel was die tegen Hem 
gesproken had. 30 Jezus zei: ‘Die 
stem heeft niet voor Mij 
gesproken, maar voor u.  
31 Nu wordt het oordeel over deze 
wereld geveld, nu zal de heerser 
van deze wereld uitgebannen 
worden.  
32 Wanneer Ik van de aarde 
omhooggeheven word, zal Ik 
iedereen naar mij toe halen.’ 
33 Daarmee duidde Hij aan welke 
dood Hij zou sterven.  

 

Zingen:  U komt de lof toe 
  Lied 339a 



  
 
 

 

6 
 

 

Prediking 
 

Orgel: Prelude  -  William H. Harris (1883-1973) 
 

Zingen:  Christus naar wie wij heten 
Lied 544 

 

-Gebeden en gaven- 
 

Dankgebed en voorbeden 
met gebedsacclamatie  
  God in de hemelen 

Lied 368e 
 

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:  Als de graankorrel niet in de aarde valt  
  in canon          
 

Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel: Tuba tune in D major  -  Craig S. Lang (1891-1971) 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 

te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : paars 

 

Voorganger : ds. Klaas Touwen, Deil en Enspijk 

Ouderling/Lector : Wil Vooijs 
Diaken : Willem van Someren Gréve 
   

Organist 
 

: Peter den Ouden 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                interkerkelijke 40-dagenactie BEL  
Kerkrentmeesters:  pastoraat eigen gemeente 
 

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. 
 

 

Pastoraal contact (gastvoorganger) 
 

Met de gastvoorganger < ds. Touwen > kunt u na de dienst contact opnemen, 
ook per email: < klaastouwen@tiscali.nl > of per telefoon: < 06.4295 6912 > 
 

 

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 maart 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Zondag 27 maart 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra 
 

 

Zondag    3 april 10.00 uur ds. Cees Hendriks, Ede 
 

 

Zondag  10 april 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Maandag 14 maart. Kerkwandeling! Vertrek is om 13.30 uur bij droog weer, 
zoals vanouds bij de P op de Tafelberg! O.l.v. Anneke van ’t Hull.  
Dinsdag 15 maart van 11-12 uur Gebedskring 
In ’t Achterom bidden voor vrede; om voldoende gastvrije plaatsen; voor 
hulpverleners aan getraumatiseerden. 
Woensdag 16 maart. Repetitie cantorij in de kerkzaal. 
Vrijdag 18 maart 10-12 uur Cie Kruispunt organiseert Koffiepunt met lente-
gedichten. Welke neemt u mee? Voor meer info en autodienst: Tiny de Wit 

telnr. 06-2789 3104 of Bep Boekensteijn telnr. 06-5310 1347. 
 

 

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. 
    

 

Kerkcafe 24 maart 2022 
 

 
 

Kerkcafé Blaricum - home (pgblaricum.nl) 

Dr. Jurjen Zeilstra over Friedrich Nietzsche (1844-1900). 
 

 
[ho] 

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