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Orgel 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
 

-Voorbereiding- 
 
 

Aansteken van de adventskaarsen 
 

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: Psalm 19: 1 - 2 
De hemel roemt de Heer 
 
We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 

 Vgr. Zo roepen wij U aan. 
 Allen Kyrie eleison, 
 

 Vgr. Heer ontferm u. 
 Allen Christus ontferm u. 

 

Zingen: Psalm 19: 3 
Volmaakt is ’s Heren wet, 
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-De Heilige Schrift- 
 

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

Korte toelichting op de lezingen 
 

Schriftlezing Oude Testament: Genesis 38: 24 – 30 
 

24 Ongeveer drie maanden later 

kwam men Juda vertellen dat 

Tamar, zijn schoondochter, zich 

als een hoer had gedragen en 

daardoor zwanger was. ‘Breng 

haar de stad uit,’ zei Juda, ‘ze 

moet verbrand worden.’ 25 Maar 

terwijl ze de stad uit werd 

gebracht, liet ze haar 

schoonvader deze boodschap 

brengen: ‘Ik ben zwanger van de 

eigenaar van deze voorwerpen. 

Kijkt u eens goed van wie dit 

zegel, dit snoer en deze staf zijn.’ 
26 Juda herkende ze en zei: ‘Niet 

zij is schuldig, maar ik, want ik 

heb haar niet aan mijn zoon Sela 

tot vrouw gegeven.’ Hij had geen 

tweede keer gemeenschap met 

haar. 
27 Toen de tijd van de bevalling 

was gekomen, bracht ze een 

tweeling ter wereld. 28 Tijdens de 

bevalling stak een van de twee 

zijn hand naar buiten. De 

vroedvrouw bond een rode draad 

om zijn hand ten teken dat hij 

zich het eerst had laten zien. 
29 Maar hij trok zijn hand weer 

terug, en daar kwam zijn broer 

tevoorschijn. ‘Wat een 

baanbreker ben jij!’ zei ze. Hij 

kreeg de naam Peres. 30 Daarna 

kwam zijn broer, met om zijn 

hand de rode draad. Hij werd 

Zerach genoemd. 

 

Zingen: Lied 437 
1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 vrouwen, 6 allen 
Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer 
 

Schriftlezing Tweede Schriftlezing Jesaja 44: 18 - 22 
 

18 Ze begrijpen het niet, ze 

beseffen het niet; blijkbaar zitten 

hun ogen dichtgeplakt, waardoor 

ze niets zien en het hun aan 

inzicht schort. 19 Het dringt niet 

tot hen door, ze missen de 

kennis en het inzicht om te 

bedenken: Met de ene helft heb 

ik een vuur gestookt, op de 

gloeiende houtskool heb ik brood 

gebakken en vlees geroosterd 

om te eten. Van wat overbleef 

heb ik een gruwelijk beeld 

gemaakt. Ik buig me dus neer 
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voor een blok hout. 20 Wat zij 

koesteren is as! Hun misleide 

geest heeft hen op een 

dwaalspoor gebracht. Ze zijn niet 

meer te redden, want ze vragen 

zich niet af: Is wat ik in mijn hand 

houd eigenlijk geen bedrog? 

 

21 Neem deze dingen ter harte, Jakob, 

neem ze ter harte, Israël, 

want jij bent mijn dienaar. 

Ik heb je gevormd, je bent mijn dienaar, 

Israël, Ik zal je niet vergeten. 
22 Ik heb je misdaden als een wolk doen verdampen, 

je zonden als de ochtendnevel. 

Keer terug naar Mij: Ik zal je vrijkopen. 

 

Zingen: Lied 283: 1 - 4 - 5 
In de veelheid van geluiden 
 

Schriftlezing Evangelie: Mattheüs 1: 1 - 5 en 17 
 

1 Overzicht van de afstamming 

van Jezus Christus, zoon van 

David, zoon van Abraham. 
2 Abraham verwekte Isaak, 

Isaak verwekte Jakob, Jakob 

verwekte Juda en zijn broers, 3 

Juda verwekte Peres en Zerach 

bij Tamar, Peres verwekte 

Chesron, Chesron verwekte 

Aram, 4 Aram verwekte 

Amminadab, Amminadab 

verwekte Nachson, Nachson 

verwekte Salmon, 5 Salmon 

verwekte Boaz bij Rachab, Boaz 

verwekte Obed bij Ruth, Obed 

verwekte Isaï,  
 

17 Van Abraham tot David telt de 

lijst dus veertien generaties, van 

David tot aan de Babylonische 

ballingschap veertien generaties, 

en vanaf de Babylonische 

ballingschap tot Christus veertien 

generaties. 

 

Zingen: Lied 442  
Op U, mijn heiland, blijf ik hopen. 
 

Prediking 
 

Orgel 
 

Zingen: Lied 441:1 - 6 - 10 
Hoe zal ik u ontvangen, 
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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 444 
Nu daagt het in het oosten, 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 

 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding voorzijde 
 

Juda en Tamar, litho Marc Chagall, 1956. 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : paars 

 

Voorganger : ds René van den Beld, Baarn 

Ouderling/Lector : Anne-Marie de Fouw 
Diaken : Machteld de Hoop 
   

Organist 
 

: Hendrika Veerman 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Voedselbank 
Kerkrentmeesters:  Eredienst 
 

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. 

 

of met nevenstaande QR-code doneren aan het 
collectedoel van de diaconie. 
Voor degenen die het daar eens mee willen 
proberen: u houdt de camera van uw telefoon 
voor de code. Dan verschijnt er in het beeld een 
tekstje dat u moet aanklikken, waarna u vanzelf 
door de betaling gevoerd wordt. Er wordt 
overigens een standaard bedrag van € 5,00 
opgevoerd, maar dat kunt u wijzigen. Het geheel 
duurt niet langer dan een halve minuut. 
 

Dank en groeten, 
Bas Reitsma, penningmeester Diaconie 

 

 

Pastoraal contact met de gastvoorganger 
 

Onze gastvoorganger, ds René van den Beld, kunt u na de dienst in de 
voorhof ontmoeten. Ook kunt u per email: beldrene@gmail.com of per 
telefoon: 035-888 5013 met hem contact opnemen. 
 

mailto:beldrene@gmail.com
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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 
 

Zaterdag 
 

24 december 
 

21.30 uur 
 

ds Jurjen Zeilstra 
 

Kerstnacht met 
Lessons and Carols 

Zondag 25 december 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra Kerstmorgen 

Zaterdag 31 december 19.30 uur ds Jurjen Zeilstra Oudjaarsavond 

Zondag   1 januari 10.00 uur drs Jan Greven  
 

Agenda Dorpskerk vanaf zondag 18 december 2022 
 

Dinsdag 20 december 11.30 uur 
Gebedskring in ’t Achterom. Info: Henny Redeker, telnr. 06-1537 7312. 
 

Woensdag 21 december 18.30-20.00 uur 
‘Dorpskerk Cantorij’ o.l.v. cantor Richard Vos repeteert in de consistorie. 
 

Vrijdag 23 december van 10.30-13.00 uur 

Cie Kruispunt organiseert ‘Koffie-Kerst-punt door Kruispunt’ van voor 70+ 

senioren in ’t Achterom. Een kerstlichtje, kerstgedichtje, kerstgedachte, 

kerstgebakje en kerstverhaal voor ons allemaal!  

Info Bep Boekensteijn, 06-5310 1347 of Anne-Marie de Fouw 06-2123 0727 

19 december tot 8 januari 2023: je kunt zo binnenlopen zonder reservering 
om de mooiste kerststal van Nederland te zien in 
museum Catharijneconvent te Utrecht. Laat je 
betoveren door deze prachtige stal met ruim 
vijfhonderd schitterende kerststalfiguren. Het zijn 
echte museumstukken; afkomstig uit de 
achttiende eeuw uit de Italiaanse stad Napels. 
“Naast Jozef, Maria en het kindje Jezus is een 
bonte verzameling aan types te vinden; van 

marktkooplui, muzikanten, dronkenlappen tot zwervers aan toe. En wat te 
denken van heuse olifanten en struisvogels die zijn meegekomen met de 
koningen”, schrijft het museum over de imposante voorstelling. De kerststal 
wordt anno 2022 opgesteld in een Utrechts decor. Daarin staan onder andere 
de Domtoren, Sonnenborgh, de Winkel van Sinkel, het oudste huisje van 
Utrecht en natuurlijk de beroemde werfkelders en de Utrechtse bloemenmarkt. 
 

In ons buurdorp Laren is de volgende kerstalletjesroute te lopen, deze 
kerstalletjes blijven t/m Driekoningen, dus 6 januari, staan, vertelt Mieneke 
Bakker, de initiatiefneemster. 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda Dorpskerk vanaf zondag 18 december 2022 

 
 

Informatie 
 

Op kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op 
internet via een livestream met beeld en geluid direct of 
later te volgen. Via kerkomroep.nl zijn de diensten 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  
Zó blijft u geïnformeerd over wat er te melden is vanuit 
onze Dorpskerk. 

 
[Vb] 

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

