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Orgel 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
 

-Voorbereiding- 
 

Stilte 
 

Zingen: Van ’t vroeglicht van de dageraad, Lied 516 
 

 
 

2 De wijze koningen van ver, 
zij volgden de verheven ster, 
zij zijn van licht tot licht gegaan 
en boden God geschenken aan. 
 

3 Het hemels lam stond wit en licht 
in ’t zuiver water opgericht. 
Met onze schuld heeft Hij gestaan 
als dopeling in de Jordaan. 
 

4 O teken van zijn macht zo groot! 
Het water in de kruik werd rood. 
Toen Hij beval te schenken, schonk 
de schenker wijn en ieder dronk. 

5 U met de Vader en de Geest, 
o Heer die op het heilig feest 
van heden ons verschenen zijt, 
zij lof en eer in eeuwigheid. 

 
 

We gaan staan 
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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: Geef, Heer, de koning uwe rechten, Psalm 72: 1, 4 en 5 
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4 Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 

5 Leve de koning in ons midden, 
geef hem Arabisch goud. 
Laten wij dagelijks voor hem bidden, 
nu hij de scepter houdt. 
Het veld zal blinken van het koren. 
Men zal het als een woud 
zelfs op de bergen ruisen horen, 
het ganse land is goud. 

 

We gaan zitten 
 

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

 

 
Lofzang: Psalm 72: 7 
 

7 Laat ons de grote naam bezingen 
van Hem die Israël leidt, 
want Hij alleen doet grote dingen, 
zijn roem vervult de tijd. 
Looft God de Heer, Hij openbaarde 
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, looft de Heer. 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Numeri 24, 15-17 (NBV21) 
 

15 Daarop hief hij deze orakelspreuk aan: 
‘Zo spreekt Bileam, de zoon van Beor, 

zo spreekt de man wiens oog geopend is, 
16 zo spreekt hij die Gods woorden hoort, 
die weet wat de Allerhoogste weet 
en ziet wat de Ontzagwekkende toont, 

in vervoering, met ontsloten ogen: 
17 Wat ik zie is niet in het heden, 
wat ik waarneem is niet nabij. 
Een ster komt op uit Jakob, 
een scepter uit Israël. 
Hij verbrijzelt Moab de slapen, 
de kinderen van Set slaat hij neer. 

 
Zingen: Een kind geboren te Bethlehem, Lied 515: 1 en 2 
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2 Wiens heerschappij geen einde kent, 
geen einde kent, 
Hij daalde neer om onze ellend’. 
Halleluja, halleluja! 

 
Schriftlezing Brieven: Openbaring 22,16 (NBV21) 
 
16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te 
maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de 
stralende morgenster.’ 

 
Zingen: Lied 515: 3, 4 en 5 
 

3 De koningen uit het Oostenland 
het Oostenland, 
vereerden Hem met offerand’. 

Halleluja, halleluja! 
 

4 Die knielden daar in ootmoed neer, 
in ootmoed neer, 
voor ’t kleine kind, hun God en Heer. 

Halleluja, halleluja! 
 

5 Die zich zo diep vernederd heeft, 
vernederd heeft, 
Hij is het die ons ’t leven geeft! 
Halleluja, halleluja! 
 

  

Schriftlezing Evangelie: Matteüs 2, 1-12 (NBV21) 
 
1 Toen Jezus geboren was, in 
Betlehem in Judea, tijdens de 
regering van koning Herodes, 
kwamen er magiërs uit het 
Oosten in Jeruzalem aan.  
2 Ze vroegen: ‘Waar is de koning 
van de Joden die onlangs 
geboren is? Wij hebben namelijk 
zijn ster zien opgaan en zijn 
gekomen om Hem te 
aanbidden.’ 3 Koning Herodes 
schrok hevig toen hij dit hoorde, 
en heel Jeruzalem met hem.  
4 Hij riep alle hogepriesters en 
schriftgeleerden van het volk 

samen om aan hen te vragen 
waar de messias geboren zou 
worden. 5 ‘In Betlehem in Judea,’ 
zeiden ze tegen hem, ‘want zo 

staat het geschreven bij de 
profeet: 6 “En jij, Betlehem in het 
land van Juda, bent zeker niet de 
minste onder de leiders van 
Juda, want uit jou komt een leider 
voort die mijn volk Israël zal 
hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes 
in het geheim de magiërs bij zich; 
hij wilde precies van hen weten 
wanneer de ster zichtbaar 
geworden was, 8 en stuurde hen 
vervolgens naar Betlehem met 
de woorden: ‘Stel een 
nauwkeurig onderzoek in naar 
het kind. Stuur mij bericht zodra u 

het gevonden hebt, zodat ook ik 
erheen kan gaan om het te 
aanbidden.’ 9 Nadat ze de koning 
hadden aangehoord gingen ze 
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op weg, en nu ging de ster die ze 
hadden zien opgaan voor hen uit, 
totdat hij stil bleef staan boven de 
plaats waar het kind was. 10 Toen 
ze de ster zagen, werden ze 
vervuld van diepe vreugde. 11 Ze 
gingen het huis binnen en 
vonden het kind met Maria, zijn 
moeder. Ze wierpen zich in 
aanbidding voor het kind neer. 

Daarna openden ze hun kistjes 
met kostbaarheden en boden het 
geschenken aan: goud en 
wierook en mirre. 12 En omdat ze 
in een droom de aanwijzing 
hadden gekregen dat ze niet 
naar Herodes terug moesten 
gaan, reisden ze via een andere 
route terug naar hun land. 

 
Zingen: Lied 515: 6 en 7 
 

6 Hij maakt ons door zijn armoe rijk, 
zijn armoe rijk, 
en brengt ons in het hemelrijk. 
Halleluja, halleluja! 

7 Zo zinge al wat zingen mag, 
wat zingen mag: 
De Heer zij dank op deze dag. 
Halleluja, halleluja! 

 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Gij die de ster van David zijt, Lied 519 
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2 Gij die de Heer zijt en de Geest 
die van de aanvang is geweest, 
Gij hebt U onderworpen aan 
de letter van ons voortbestaan. 
 

3 Gij die de zin der schriften zijt, 
Gods woord in alle eeuwigheid, 
Gij hebt gehoorzaamheid geleerd, 
een vuur van hoop heeft U verteerd. 
 

4 O Zoon van God, ons aller hoofd, 
gelijk een kind hebt Gij geloofd 
en als een minnaar liefgehad 
Jeruzalem uw moederstad. 

  

 

 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
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2 Immers daarom is Hij ons voorgegaan 
is Hij gestorven, is Hij opgestaan. 
Daarom werd Hij weer levend, zie Hij leeft 
opdat Hij ons met Hem het leven geeft. 
En levenden en doden allebei 
zijn onderworpen aan zijn heerschappij. 
 

3 Waarom veroordeelt gij uw broeders dan? 
Waarom veracht gij hem? Van man tot man, 
van mens tot mens is hij uw lotgenoot. 
Wij worden allen eens voorbij de dood 

gesteld voor Christus' rechterstoel en Hij 
stelt ons in 't oordeel van zijn heerschappij. 
 

4 Zoals geschreven is zo zal het zijn: 
Ik leef, zo zegt de Heer, en gij zijt mijn. 
En alle knie op aarde buigt zich neer, 
en alle mond belijdt mij als de Heer. 
Wij loven U o God, Gij zijt nabij 
met de genade van uw heerschappij. 

 
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 
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Zingen: Juich voor de koning van de Joden, Lied 526: 1 en 4 
 

 

 
 
 

4 Juich voor de koning van de volken 
buig voor zijn opperheerschappij, 
zing halleluja! Uit de wolken 
komt ons zijn heerlijkheid nabij. 
Bouw dan ootmoedig aan de aarde, 
leg vrede in elkanders hand: 
Hij die de beste wijn bewaarde 
roept ons ter bruiloft in zijn land! 
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Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 

 
Afbeelding voorzijde:  
De aanbidding van de koningen, mozaïek, San Apollinare 
Nuovo, Ravenna Italië, 556-569 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur: wit 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Wil Vooijs 
Diaken : Bas Reitsma 
   

Organist 
 

: Hendrika Veerman 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Voedselbank G&O 
Kerkrentmeesters:  verlichting en verwarming 
 

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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Pastorale zorg 
 

Onze predikant ds. Jurjen Zeilstra is na de dienst te spreken, of voor nader 
contact per telefoon te bereiken op nummer < 035-624 7449, 06-2150 9446 > 
en/of via email: < zeilstar@xs4all.nl > 
 

 

Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
 

23 januari 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Zondag 30 januari 10.00 uur ds. Hilde Honderd, Bussum  

Zondag   6 februari 10.00 uur ds. Casper van Dorp, Laren  

Zondag 13 februari 10.00 uur ds. Arie de Boer, Utrecht  
 
 

Agenda  
 

tijdelijk geen activiteiten 
 
 

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. 
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