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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: Psalm 111: 1 en 6 
Van ganser harte loof ik Hem 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Lied 601     
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Genesis 28, 10-22 
 

Jakobs droom in Betel 
10 Jakob verliet dus Berseba en 
ging op weg naar Charan. 11 Op 
zijn tocht kwam hij bij een plaats 
waar hij bleef overnachten omdat 
de zon al was ondergegaan. Hij 
pakte een van de stenen die daar 
lagen, legde die onder zijn hoofd 
en ging op die plaats liggen 
slapen. 12 Toen kreeg hij een 
droom. Hij zag een ladder die op 
de aarde stond en helemaal tot 
de hemel reikte, en daarlangs 
zag hij Gods engelen 
omhooggaan en afdalen. 13 Ook 

zag hij de HEER bij zich staan, 
die zei: ‘Ik ben de HEER, de God 
van je voorvader Abraham en de 
God van Isaak. Het land waarop 

je nu ligt te slapen zal Ik aan jou 
en je nakomelingen geven. 14 Je 
zult zo veel nakomelingen krijgen 
als er stof op de aarde is; je 
gebied zal zich uitbreiden naar 
het westen en het oosten, naar 
het noorden en het zuiden. In jou 
en je nakomelingen zullen alle 
volken op aarde gezegend 
worden. 15 Ikzelf sta je terzijde, Ik 
zal je overal beschermen, waar je 
ook heen gaat, en Ik zal je naar 
dit land terugbrengen; Ik zal je 

niet alleen laten tot Ik gedaan 
heb wat Ik je heb beloofd.’ 
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit 
is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats 
is de HEER aanwezig. Dat 
besefte ik niet.’ 17 Eerbied 
vervulde hem. ‘Wat een 
ontzagwekkende plaats is dit,’ zei 
hij, ‘dit is niets anders dan het 
huis van God, dit moet de poort 
van de hemel zijn!’ 18 De 
volgende morgen vroeg zette 
Jakob de steen die hij als 
hoofdsteun had gebruikt rechtop, 

en wijdde hem door er olie over 
uit te gieten. 19 Hij gaf die plaats 
de naam Betel, maar voordien 
heette die stad Luz. 20 En hij 

legde een gelofte af: ‘Als God mij 
terzijde staat en mij op deze reis 
beschermt, als Hij mij brood te 
eten geeft en kleren aan mijn 
lichaam, 21 en als ik veilig 
terugkom bij mijn verwanten, dan 
zal de HEER mijn God zijn.  
22 De steen die ik gewijd heb, zal 
dan een huis van God worden – 
en ik beloof dat ik U dan een 
tiende deel zal afstaan van alles 
wat U mij geeft.’ 

 
Zingen: Lied 607    
Gij zijt voorbijgegaan 
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Schriftlezing Evangelie: Lucas 24, 13-35 
 

Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel 
13 Diezelfde dag gingen twee van 

de leerlingen op weg naar 
Emmaüs, een dorp dat zestig 
stadie van Jeruzalem verwijderd 
ligt. 14 Ze spraken met elkaar 
over alles wat er was 
voorgevallen. 15 Terwijl ze zo met 
elkaar in gesprek waren, kwam 
Jezus zelf naar hen toe en liep 
met hen mee, 16 maar hun blik 
werd vertroebeld, zodat ze Hem 
niet herkenden. 17 Hij vroeg hun: 
‘Waar lopen jullie toch over te 
praten?’ Daarop bleven ze 
somber gestemd staan. 18 Een 
van hen, die Kleopas heette, 
antwoordde: ‘Bent U dan de 
enige vreemdeling in Jeruzalem 
die niet weet wat daar deze 
dagen gebeurd is?’ 19 Jezus 
vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze 

antwoordden: ‘Wat er gebeurd is 
met Jezus van Nazaret, een 
machtig profeet in woord en daad 
in de ogen van God en van het 
hele volk. 20 Onze hogepriesters 
en leiders hebben Hem ter dood 
laten veroordelen en laten 
kruisigen. 21 Wij leefden in de 
hoop dat Hij degene was die 
Israël zou bevrijden, maar 
inmiddels is het de derde dag 
sinds dit alles gebeurd is.  
22 Bovendien hebben enkele 
vrouwen uit ons midden ons in 
verwarring gebracht. Toen ze 
vanmorgen vroeg naar het graf 
gingen, 23 vonden ze zijn lichaam 

daar niet en ze kwamen vertellen 
dat er engelen aan hen waren 
verschenen, die zeiden dat Hij 
leeft. 24 Een paar van ons zijn 

toen ook naar het graf gegaan en 

troffen het aan zoals de vrouwen 
hadden gezegd, maar Jezus 
zagen ze niet.’ 25 Toen zei Hij 
tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo 
weinig verstand en zijn jullie zo 
traag van begrip dat jullie niet 
geloven in alles wat de profeten 
gezegd hebben? 26 Moest de 
messias al dat lijden niet 
ondergaan om zijn glorie binnen 
te gaan?’ 27 Daarna verklaarde 
Hij hun wat er in al de Schriften 
over Hem geschreven stond, en 
Hij begon bij Mozes en de 
Profeten. 
28 Ze naderden het dorp 
waarheen ze op weg waren. 
Jezus deed alsof Hij verder wilde 
reizen. 29 Maar ze drongen er 
sterk bij Hem op aan om dat niet 

te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, 
want het is bijna avond en de dag 
loopt ten einde.’ Hij ging met hen 
mee en bleef bij hen. 30 Toen Hij 
met hen aanlag voor de maaltijd, 
nam Hij het brood, sprak het 
zegengebed uit, brak het en gaf 
het hun. 31 Nu werden hun ogen 
geopend en herkenden ze Hem. 
Maar Hij werd onttrokken aan 
hun blik. 32 Daarop zeiden ze 
tegen elkaar: ‘Brandde ons hart 
niet toen Hij onderweg met ons 
sprak en de Schriften voor ons 
ontsloot?’ 33 Ze stonden op en 
gingen meteen terug naar 
Jeruzalem, waar ze de elf en de 

anderen aantroffen, 34 die tegen 
hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk 
uit de dood opgewekt en Hij is 
aan Simon verschenen!’ 35 De 
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twee leerlingen vertelden wat er 
onderweg gebeurd was en hoe 
Hij zich aan hen kenbaar had 

gemaakt door het breken van het 
brood. 

 
Zingen: Lied 646 
De Heer is onze reisgenoot 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Lied 722          
Uw stem, Heer, hebben wij gehoord 
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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: Lied 632 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: Blijf bij ons want het wordt al avond - 
moderne icoon van Lionel Carbon (bron: Liesbeth’s Iconen) 

https://liesbethsiconen.nl/icoon/de-emmausgangers/
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : wit 

 

Voorganger : ds. Cees Hendriks, Ede 

Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
Diaken : Willem van Someren Gréve 
   

Organist 
 

: Hendrika Veerman 

Voorbede  
 

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

 
 

Collecten 
 

Diaconie:                Inloophuis Wording 
Kerkrentmeesters:  Orgelfonds 
 

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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Pastoraal contact (gastvoorganger) 
 

Met de gastvoorganger < ds. Cees Hendriks > kunt u na de dienst contact 
opnemen, ook per email: < chendriks871@freeler.nl >  
of per telefoon: < 06.5574 6410 >. 
 

 

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 23 april 10.00 uur ds. Cristina Pumplun, Amsterdam 

kinderdienst 

 

Zondag 30 april 10.00 uur ds. Arie de Boer, Utrecht  

Zondag   7 mei 10.00 uur ps. Fred Flantua, Loenen a/d Vecht  

Zondag 14 mei 

St.Vitus/Bl. 

11.00 uur ds. Zeilstra en kap. Javier Coruna  

Oecumenische BEL-dienst 

 

 

Agenda  
 

Maandagmiddag om 13.30, de kerk-wandelgroep. 
Onze kerk-wandelgroep heeft als App-naam Walky-Talky. Onder begeleiding 
van Anneke van 't Hull wandelen en babbelen we een uurtje. Meestal op of 
rond de Tafelbergheide. Als het kan sluiten we af met een drankje bij de 
Eendracht. Een ieder die wil en kan meewandelen is welkom. 
Iedere maandagmiddag om 13.30 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij 
de Tafelberg. En aangelijnde huisdieren mogen mee. Opgeven is niet 
noodzakelijk, maar u mag zeker in de App-groep opgenomen worden. 
 

Di 18 april 10-11u Gebedskring in ’t Achterom  
Bidden om wijsheid voor hulpverleners die vluchtelingen bijstaan en voor de 
gemeente  Blaricum die druk in de weer is met de 
op handen zijnde verhuizing van ingeburgerde 

vluchtelingen naar bijv. De Woensberg. Daarnaast 
worden veel nieuwe vluchtelingen verwacht. Laten 
we danken dat er plaatsen zijn en bidden voor 
oplossingen voor mensen die nog onderweg zijn. 

 
Woe 19 april 18.30-20.00 uur Repetitie cantorij olv. cantor Richard Vos. 
 

Woe 19 april 20.15 uur Groothuisbezoek voor allen niet woonachtig in 
Blaricum of Eemnes: u behoort dan namelijk tot Pastorale wijk nr.3  
( informatie over deze avond kunt u inwinnen bij Aliëtte van der Wal,  
email: aliette@vanderwal.ch ). 
 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
mailto:aliette@vanderwal.ch
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Donderdag 20 april: uiterste inleverdatum kerkbladkopij (let op: dit is een 
week eerder dan in het kerkblad staat aangegeven”, Onderweg/pag.16).  
Svp. kopij sturen aan: onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl 
 

Vrijdag 21 april 10-12 uur Cie.Kruispunt organiseert voor onze 70-plussers 
een koffie-ochtend in ’t Achterom voor Senioren.  
U bent van harte welkom op Achterom nr. 1. 
 

 

Ds Jurjen Zeilstra en Pasen 
 

Op de PGB-website vindt u een film met ds. Zeilstra, over Pasen, opgenomen 
in de Bijvanck. 
 

 

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 
   
 
 

 
  

mailto:onderweg@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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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Kerkcafé 
 

 
 

Dinsdag 25 april: 

 Rob de Lange over “Migratie zonder migratiebeleid” 

 

Dinsdag 23 mei:  

dr. Emanuel Rutten over “Rationele Godsargumenten”, in gesprek met 

dr. Jurjen Zeilstra, predikant van de Dorpskerk 

 

Het programma van het Kerkcafé wordt op de website www.pgblaricum.nl 

aangekondigd. 

Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld (per email: info@pgblaricum.nl). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

[ho] 

http://www.pgblaricum.nl/
mailto:info@pgblaricum.nl

