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Orgel 
 
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: Breek, aarde, uit in jubelzangen, Psalm 66: 1, 2, 6 en 7 
 
We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyrie en gloria 
 Vgr. Zo roepen wij U aan. 
Cantorij en allen Kyrie en gloria, Lied 299d 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 62, 1-5 
 

1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, 
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt 
en de fakkel van haar redding brandt. 
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien, 
alle koningen je luister. 
Men zal je noemen bij een nieuwe naam 
die de HEER zelf heeft bepaald. 
3 Je zult een schitterende kroon zijn 
in de hand van de HEER, 
een koninklijke tulband 
in de hand van je God. 
4 Men noemt je niet langer Verlatene 
en je land niet langer Troosteloos oord, 
maar je zult heten Mijn verlangen 
en je land Gehuwde. 
Want de HEER verlangt naar jou 
en je land wordt ten huwelijk genomen. 
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, 
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen, 
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, 
zo zal je God zich over jou verheugen.  

 
Zingen: Om Sions wil zwijg ik niet stil, Lied 176 
Cantorij: 1 
Allen: 3 en 6 
 
Schriftlezing Brieven: Romeinen 4, 1-12 
 

1 Wat moeten wij nu zeggen over 
Abraham, de stamvader van ons 

volk? Wat heeft hij ondervonden? 
2 Indien hij rechtvaardig verklaard 
zou zijn op grond van zijn daden, 
dan had hij zich daarop kunnen 

laten voorstaan. Maar niet 
tegenover God, 3 want wat zegt 

de Schrift? ‘Abraham vertrouwde 
op God, en dat werd hem als 
rechtvaardigheid toegerekend.’ 4 
Iemand die werkt, krijgt zijn loon 
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niet als een gunst maar als een 
recht. 5 Maar als iemand zelf 
niets inbrengt, maar wel zijn 
vertrouwen stelt in Hem die de 
schuldige vrijspreekt, dan wordt 
zijn vertrouwen hem als 
rechtvaardigheid toegerekend. 6 
Zo prijst ook David de mens 
gelukkig die, zonder eigen 
inbreng, door God rechtvaardig 

wordt verklaard: 7 ‘Gelukkig de 
mens wiens onrecht is vergeven, 
wiens zonden zijn bedekt; 8 
gelukkig de mens wiens zonde 

de Heer niet telt.’ 9 Prijzen deze 
woorden alleen besneden 
mensen gelukkig of ook 
onbesnedenen? We zagen al dat 
Abrahams vertrouwen hem als 
rechtvaardigheid werd 

toegerekend. 10 Maar in welke 
omstandigheden gebeurde dat? 
Was hij toen besneden of 
onbesneden? Dat laatste: het 
gebeurde toen hij nog niet 
besneden was. 11 Het teken van 
de besnijdenis ontving hij later, 
om te bezegelen dat hij, als 
onbesnedene, rechtvaardig was 
door zijn geloof. Zo werd hij de 

vader van alle onbesnedenen die 
geloven, opdat ook zij als 
rechtvaardigen aangenomen 
zouden worden. 12 En hij werd 

eveneens de vader van hen die 
besneden zijn, althans van hen 
die zich niet alleen hebben laten 
besnijden maar ook onze vader 
Abraham volgen in het geloof dat 
hij als onbesnedene bezat. 

 

Zingen: U kennen, uit en tot U leven, Lied 653: 1, 5 en 7 
 

Schriftlezing Evangelie: Johannes 2, 1-11 
 

1 Op de derde dag was er een 
bruiloft in Kana, in Galilea. De 
moeder van Jezus was er, 2 en 
ook Jezus en zijn leerlingen 
waren op de bruiloft uitgenodigd. 
3 Toen de wijn bijna op was, zei 
de moeder van Jezus tegen 
Hem: ‘Ze hebben geen wijn 
meer.’ 4 ‘Vrouw, wat wilt u van 
Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog 
niet gekomen.’ 5 Daarop sprak 
zijn moeder de bedienden aan: 
‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat 
het ook is.’ 6 Nu stonden daar 
voor het Joodse reinigingsritueel 
zes stenen watervaten, elk met 

een inhoud van twee à drie 
metrete. 7 Jezus zei tegen de 
bedienden: ‘Vul de vaten met 
water.’ Ze vulden ze tot de rand. 

8 Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat 
uit, en breng dat naar de 
ceremoniemeester.’ Dat deden 
ze. 9 En toen de 
ceremoniemeester het water dat 
wijn geworden was, proefde – hij 
wist niet waar die vandaan 
kwam, maar de bedienden die 
het water geschept hadden 
wisten het wel – riep hij de 
bruidegom 10 en zei tegen hem: 
‘Iedereen zet zijn gasten eerst de 
goede wijn voor en als ze 
dronken zijn de minder goede. 
Maar u hebt de beste wijn tot nu 
bewaard!’ 11 Dit heeft Jezus in 

Kana, in Galilea, gedaan als 
eerste teken; Hij toonde zo zijn 
grootheid en zijn leerlingen 
geloofden in Hem.  



 

Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, Lied 339f 
Twee maal, eerste keer: cantorij, tweede keer: allen 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Wij willen de bruiloftsgasten zijn, Lied 525          
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-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 

Collecten 
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-De Tafel van de Heer- 
 
Zingen: De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, Lied 762 
Cantorij: 1 
Allen: 5 en 6 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed 
 

Cantorij en allen: Sanctus en Benedictus, Lied 404d  
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Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26 
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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.  
 

Zingen: Lam Gods, Lied 408d  
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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 
 

Dankgebed 
 

Zingen: Bron van liefde, licht en leven, Lied 793  
Allen: 1 en 3 
Cantorij: 2 
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2 Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 

3 Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
Le Nozze di Cana, 1304-1306, fresco Capella degli Scrovegni, 
Padua, Giotto di Bondone. 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : wit 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

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

Willem van Someren Gréve 
   

Organist 
Cantorij 
 

: 
: 

Hendrika Veerman 
olv. Richard Vos 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Voedselbank 
Kerkrentmeesters:  onderhoud 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. 

 

 
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 tekstje dat u moet aanklikken, waarna u vanzelf door de 

betaling gevoerd wordt.  
Het standaard bedrag kunt u zelf wijzigen.  
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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 
   

22 januari 
St.Jan/Laren 

 

11.00 uur 
 

ds. Zeilstra en past. Van der Peet  
Oecumenische BEL-dienst 

 

Zondag 29 januari 10.00 uur ds. Hilde Honderd, Bussum  

Zondag   5 februari 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 12 februari 10.00 uur ds. Casper van Dorp. Laren  
 

Agenda  
 

Dinsdag 17-21 januari het nieuwe kerkblad valt in uw bus. 
 
Dinsdag 17 januari 10-12u Leerhuis Keltische Spiritualiteit, in de 
consistoriekamer  
 

Dinsdag 17 januari 13-14u Gebedskring in ’t Achterom 
 

Woensdag 18 januari 18.30-20.00u de ‘Dorpskerk Cantorij’ olv. cantor 
Richard Vos repeteert in de consistoriekamer. 
 

Woensdag 18 januari 19.45u inloop met om 20u Gesprekskring ‘Oude Dorp’ 
in ’t Achterom. 
 

Vrijdag 20 januari 10-12u Cie. Kruispunt organiseert een Koffie-ochtend aan 
’t Achterom voor onze 70-plus senioren. Info: Bep Boekensteijn 06-5310 1347. 
 

Zondag 22 januari is er geen dienst in onze Dorpskerk; i.v.m. de gezamenlijk 
Oecumenische BEL-Viering in de St. Jansbasiliek, aanvang: 11.00 uur; zie 

hieronder voor meer informatie hierover!! 
 

Dinsdag 24 januari 13-14u Gebedskring in ’t Achterom 
 

Woensdag 25 januari 18.30-20.00u de ‘Dorpskerk Cantorij’ olv. cantor 
Richard Vos repeteert in de consistoriekamer. 
 

Donderdag 26 januari 13.15u ‘Uitje in de buurt’ georganiseerd door Cie. 
Kruispunt. 
We gaan naar Museum ‘Catharijne Convent’ in Utrecht voor de tentoonstelling 
“Gospel. Muzikale reis van kracht en hoop”. Vertrek is vanaf het Oranjeweitje 

per auto. De kaartjes zijn gereserveerd; gaarne wel aanmelden bij Anne-Marie 
de Fouw, 06-21230727. 
 

 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Viering van de gezamenlijke BEL-kerken 

op zondag 22 januari 2023 om 11.00 uur in de 

Sint Jansbasiliek 

Op de tweede zondag van de Week van Gebed 
voor de Eenheid van de christenen wordt in de Sint 
Jansbasiliek op zondag 22 januari a.s. een 

oecumenische viering gehouden van de 
gezamenlijke kerken van de BEL- dorpen. Bij deze bijzondere viering 
gaan voor pastoor Nico van der Peet van de RK Parochie van Laren en 
ds. Jurjen Zeilstra, predikant van de Protestantse Gemeente Blaricum. 
Thema van de viering is ‘Doe goed, zoek recht’. 

Muzikale medewerking wordt verleend door de cantorij van de 
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes onder leiding van Job de Bruijn. 
Kinderen zijn ook welkom, voor hen is er tijdens de dienst ‘Godly Play’. 
 

Na afloop van de viering is er koffie en limonade en is er volop 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten. U wordt van harte uitgenodigd voor 
deze viering! 

De viering is online te beluisteren via de podcast: 
https://sintjanlaren.nl/index.php/podcasts/ 
 

  

https://sintjanlaren.nl/index.php/podcasts/
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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. 
 

 
Scan met uw mobiele telefoon deze QR-code.  
U komt dan direct op de website van de Protestantse 
Gemeente te Blaricum: protestantsegemeenteblaricum.nl 
   
 
 

 

 

Kerst met ds. Jurjen Zeilstra 
 

Een nieuwe film met ds. Jurjen 
Zeilstra, “Kerst 2022 in de 
Dorpskerk” staat op de 
welkompagina van onze website. 
 
Daar staat ook de eigen blog van 

onze predikant onder de titel 
“Jurjen schrijft”. 
 

 

 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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Donderdag 26 januari 
 

Dr. Jurjen Zeilstra, historicus en theoloog, spreekt over Desiderius 
Erasmus Roterodamus (1469-1536) met als onderwerp:  
 

‘Heel de wereld is mijn vaderland’ 
 

Erasmus was een gepassioneerd taalwetenschapper op een cruciaal 
moment in de geschiedenis, dat door de toepassing van de 
boekdrukkunst alleen te vergelijken is met de doorbraak van het internet. 
Niet alleen verslond de slimme Erasmus oude teksten. Hij ontwikkelde 
methodes om ze te ontdoen van overschrijffouten, aangekoekte 
commentaren en herstelde hiaten. Grote bewondering had hij voor 
Hieronymus, die de bijbel in het Latijn vertaalde en voor Lorenzo di Valla, 
die valse documenten wist te ontmaskeren. Hij publiceerde een enorm 
compendium van spreekwoorden en gezegden en ontwikkelde 
revolutionaire onderwijsmethoden. Zijn ‘Lof der Zotheid’ was de 
bekendste satire van zijn tijd en is nooit uit druk gegaan. Maar zijn 
belangrijkste werk was de publicatie van de Griekse grondtekst van het 
Nieuwe Testament. In zijn polemiek met kerkhervormer Luther staat de 
bijbels humanist Erasmus pal voor de individuele vrijheid van de mens 
die in zijn zoektocht naar God een eigen verantwoordelijkheid draagt.  
 

De avond begint om 20.00 uur in de Dorpskerk, Torenlaan 16 in 
Blaricum. 
Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur. 
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken. 
 
 

Zondagmiddag 29 januari om 15.00 uur 
 

Tekst en muziek in de Dorpskerk: Levensdans 
 

In het programma ‘Tekst en muziek in de Dorpskerk’ 2022/2023 is op 
zondagmiddag 29 januari de beurt aan het Cuypersensemble uit 
Hilversum. Het thema is: Levensdans. Het programma duurt bij elkaar 
ongeveer anderhalf uur. Gespeeld worden onder andere stukken van 
Corelli, Holst, Bach en Brahms. Jurjen Zeilstra en leden van het 
ensemble dragen daarbij gedichten voor. Het Cuypers Ensemble is een 
jeugdstrijkorkest met leden tussen de 10 en de 17 jaar. Kwaliteit én 
plezier staan hoog in het vaandel. Het ensemble staat onder leiding van 
Liora Ish-Hurwitz en heeft als thuisbasis het Muziek Centrum van de 
Omroep te Hilversum. Na afloop is er iets te drinken bij de nadere 
ontmoeting. 
 

Entree: vrij toegang, met een deurcollecte. 
 

[ho] 


