Paasfeest
17 april 2022

Vrouwen die kletspraat verkondigen

Dorpskerk - Blaricum

Orgel en trompet
G. Ph. Telemann (1681-1767) - Sonata in F: Vivace – Largo – Allegro

Welkom en mededelingen
Zingen: O vlam van Pasen, steek ons aan
Lied 637

-VoorbereidingWe gaan staan
Stilte
Paasgroet
Vgr.
De Heer is opgestaan!
Allen
Christus is opgestaan!
Vgr.
De Heer is waarlijk opgestaan!
Allen
Hallelujah!
Gebed van toenadering
Zingen: Heer, die mij ziet zoals ik ben
Psalm 139: 1, 4 en 14
We gaan zitten
Inleiding
Kyriegebed: Christus is opgestanden
Lied 616: 1, 2 en 5
Lofzang: Christus, onze Heer, verrees
Lied 624
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-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 51, 9-11
9 Ontwaak,

ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!
Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.
Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?
10 Was u het niet die de zee drooglegde,
het water van de machtige oervloed,
en een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verloste volk kon gaan?
11 Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet,
gejammer en verdriet vluchten weg.
Zingen: Groen ontluikt de aarde
Lied 625
Schriftlezing Brieven: Kolossenzen 3, 1-4
1

Als u nu met Christus tot leven
bent gewekt, streef dan naar wat
boven is, waar Christus zit aan
de rechterhand van God. 2 Richt
u op wat boven is, niet op wat op
aarde is. 3 U bent immers

gestorven, en uw leven ligt met
Christus verborgen in God.
4
En wanneer Christus, uw leven,
verschijnt, zult ook u in luister
verschijnen, samen met Hem.

Zingen: Hoe glanst bij Gods kinderen het innerlijk leven
Lied 752: 1, 2 en 5
Schriftlezing Evangelie: Lucas 24, 1-12
Het lege graf
1
Maar op de eerste dag van de
week gingen ze bij het
ochtendgloren naar het graf met

de geurige olie die ze bereid
hadden. 2 Bij het graf
aangekomen zagen ze echter dat
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de steen voor het graf was
weggerold, 3 en toen ze naar
binnen gingen, vonden ze het
lichaam van de Heer Jezus niet.
4
Ze wisten zich geen raad.
Plotseling stonden er twee
mannen in stralende gewaden bij
hen. 5 Ze werden door schrik
bevangen en bogen het hoofd.
De mannen zeiden tegen hen:
‘Waarom zoeken jullie de
levende bij de doden? 6 Hij is niet
hier, Hij is uit de dood opgewekt.
Herinner je wat Hij jullie gezegd
heeft toen Hij nog in Galilea
was: 7 de Mensenzoon moest
worden uitgeleverd aan zondaars
en moest gekruisigd worden en
op de derde dag opstaan.’ 8 Toen
herinnerden ze zich zijn woorden.

De vrouwen keerden terug van
het graf en gingen aan de elf en
aan alle anderen vertellen wat er
was gebeurd. 10 Het waren Maria
van Magdala, Johanna, en Maria,
de moeder van Jakobus, en nog
een aantal andere vrouwen die
hen vergezelden. Ze vertelden de
apostelen wat er was gebeurd,
11
maar die vonden het maar
kletspraat en geloofden hen
niet. 12 Petrus echter stond op en
rende naar het graf. Hij bukte
zich om te kijken, maar zag
alleen de linnen doeken liggen.
Daarop ging hij terug, vol
verwondering over wat er
gebeurd was.

Orgel en trompet
J. de Haan ( geb. 1959 ) – Pavane
Zingen: De Heer is waarlijk opgestaan, Lied 617
Allen: 1 en 7
Vrouwen: 2 en 4
Mannen: 3 en 5
Allen: 6 en 7
Prediking
Orgel en trompet
G. Ph. Telemann (1681-1767) – Adagio, uit Concerto in C
Zingen: Zing ten hemel toe
Lied 645: 1, 2, 5 en 6
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-Gebeden en gavenDankgebed 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: À toi la gloire (U zij de glorie)
Tekst: Edmond L. Budry, Chants Évangeliques, 1885
Melodie: G.F. Händel, 1747

À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus!
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Craindrais-je encore? Il vit à jamais,
Celui que j’adore, le Prince de paix;
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien!
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
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Uitzending en zegen
Allen Amen, amen, amen.
Orgel en trompet
J. Clarke (1673-1707): Mars

M.m.v.
Ruud Ootes, trompet
Hendrika Veerman, orgel

Afbeelding voorzijde: Vrouwen bij het graf, Olieverf op canvas, Henry
Osawa Tanner, 1910

PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM
Liturgische kleur : wit
Voorganger
Ouderling/lector
Diaken
Organist
Trompet

:
:
:
:

ds. Jurjen Zeilstra
Wil Vooijs
Bas Reitsma
Hendrika Veerman
Ruud Ootes

Offerblok voor 40-dagenaktie BEL
Witte Donderdag t/m Pasen zijn de gaven in het offerblok bestemd voor de
40-dagenaktie van de BEL-gemeenten.

Voorbede
Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf aan de voorganger doorgeven.
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Collecten
Diaconie:
KIA - Werelddiakonaat Beiroet
Kerkrentmeesters: kosten van de eredienst
(zoals koster, organist en gast-musici)
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.

Komende kerkdiensten
Zondag

24 april

10.00 uur

Zondag

1 mei

10.00 uur

Zondag
Zondag

8 mei
10.00 uur
15 mei
11.00 uur
Oec. BEL-viering
in St.Vitus

Prof. Bas de Gaay Fortman,
Ermelo
ds. Evert Jan van Katwijk,
Nederhorst den Berg
ds. Jurjen Zeilstra
ds. Jurjen Zeilstra
en ps. Andrea Geria

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

Dorpskerk-video
Er staat weer een nieuwe film op de site van de Dorpskerk:
“de kracht van de graankorrel”

Agenda
Ma 18 april 2e Paasdag vindt er geen kerkwandeling plaats.
Ipv. dinsdag is er woensdag 20 april 9.30 uur Gebedskring, deze keer ten
huize van Henny Redeker, Kemphaan 17, Blaricum. Info: Anne-Marie de Fouw
06-21230727
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Gebedsdienst voor en met Oekraïners.
Sint Jansbasiliek, Brink 31, Laren
Woensdag 20 april 2022 om 19.00 uur
Di 19 april 19.00u Consistorievergadering
Woe 20 april 19u Repetitie cantorij in de consistorie olv. Peter den Ouden
Donderdag 21 april 19.30u Kerkenraadsvergadering
Donderdag 28 april 20u KERKCAFÉ.
Met het overkoepelende thema ‘De wereld en het ik’ zal Dr. Jurjen Zeilstra dit
voorjaar aan de hand van drie grote denkers nadenken over onze eigen positie
als ‘ik’, staand in de postmoderne wereld. Op deze donderdag spreekt Dr. Jurjen
Zeilstra over Hannah Arendt (1906-1975).
‘Gedachtenloosheid kan meer ellende veroorzaken dan alle kwaadaardige
instincten samen…’
De Duits-Joodse Hannah Arendt is altijd een mens geweest met een heel eigen
overtuiging. Zij studeerde filosofie en theologie bij onder andere de
fenomenologen Martin Heidegger en Edmund Husserl, totdat zij, na de
machtsovername van Hitler, Duitsland moest verlaten. Na een periode in
Frankrijk kwam zij in New York terecht. Zij voelde zich gedreven het totalitarisme
en het massieve kwaad waarvan zij in haar leven getuige was, te begrijpen.
Leidende vragen in haar werk gaan uit naar het dragen van individuele
verantwoordelijkheid en de zoektocht naar een zinvol bestaan in werk met
betekenis en de functie van kritisch denkvermogen in dit verband.

[ho]
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