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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: Wij leven van verwondering 
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2. Wij leven dwars door vragen heen, 

met tere zekerheden, 

dat ondanks voor en tegenspraak, 

hier kwetsbaar wordt beleden, 

dat er een hand is die ons draagt,  

dat er een stem is die ons vraagt,  

dat God deelt in ons heden. 

 

3. Wij leven het mysterie uit 

de waarheid ongemeten,  

dat al ons denken bovenuit, 

in ons een heel diep weten,  

weet dat een hand ons leven draagt 

dat er een stem is die ons vraagt, 

die ons een God wil heten.  

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
 Vgr. Zo roepen wij U aan. 
 Allen Kyrie eleison, Lied 301k 
  
Lofzang: Lied 117a     
Gij volken loof uw God en Heer 
 
Kindermoment; de kinderen gaan naar hun kinderdienst 
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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 49: 1-3  
(Vertaling Nico ter Linden) 

Verre kustlanden, wil naar mij horen, 
volken der aarde, luister naar mij: 
de Heer heeft mij geroepen 
vanaf de schoot van mijn moeder  
gedenkt hij mijn naam. 
Hij leerde mij spreken, 
gaf mij een mond zo snedig als een zwaard, 
Hij maakte mij tot een puntige pijl, 
en stak die in zijn pijlkoker. 
Jij bent mijn dienaar, zei hij,  
het Israël, waarin ik mij zal verheerlijken.  
Ik stel je tot een licht voor de natiën, opdat mijn heil moge reiken tot de 
einden der aarde. 
 
Zingen: Lied 832     
Geroepen om op weg te gaan   
 
Schriftlezing Evangelie: Matteüs 4, 12-22 
 

12 Toen Jezus hoorde dat 
Johannes gevangengenomen 
was, week Hij uit naar Galilea.  
13 Hij keerde niet terug naar 
Nazaret, maar ging in Kafarnaüm 

wonen, aan het meer, in het 
gebied van Zebulon en Naftali.  
14 Zo moest in vervulling gaan 
wat gezegd is door de profeet 
Jesaja: 15 ‘Land van Zebulon en 
Naftali, gebied aan het meer en 
aan de overkant van de Jordaan, 
Galilea van de heidenen, luister: 
16 Het volk dat in duisternis 
leefde, zag een schitterend licht, 
en zij die woonden in de 

schaduw van de dood werden 
door het licht beschenen.’  
17 Vanaf dat moment begon 
Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot 
inkeer,’ zei Hij, ‘want het 

koninkrijk van de hemel is nabij!’ 
18 Toen Hij langs het meer liep, 
zag Hij twee broers, Simon, die 
Petrus genoemd wordt, en zijn 
broer Andreas. Ze wierpen hun 
net uit in het meer, het waren 
vissers. 19 Hij zei tegen hen: 
‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie 
vissers van mensen maken.’  
20 Ze lieten meteen hun netten 
achter en volgden Hem.  
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21 Even verderop zag Hij twee 
andere broers, Jakobus, de zoon 
van Zebedeüs, en zijn broer 
Johannes. Ze waren met hun 
vader in hun boot bezig met het 

herstellen van de netten. Hij riep 
hen 22 en meteen lieten ze de 
boot en hun vader Zebedeüs 
achter en volgden Hem. 

 
Zingen: Lied 934 
Ik ben voor jou een nieuwe naam 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Lied 833          
Neem mij aan zoals ik ben (3x) 
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-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 

(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 

De kinderen komen terug 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden 
(melodie Gezang 434 Liedboek voor de kerken – Lof zij de Heer..)  
 

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden 

Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, 
ga en vertrouw op de Geest, 
die je van angst zal bevrijden. 
 

Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen. 
Geef aan een ieder al wat jij je zelf toe zou wensen. 
Dan, onder ‘t gaan 

zul je een ander zien staan 

en overstijg je je grenzen. 
 

Ga dan op weg en verdraag al je twijfels en zorgen. 
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen. 
Houd op het licht 
altijd je ogen gericht. 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 
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Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 

 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
Domenico Ghirlandaio – Roeping van de discipelen (1481) 
Fresco in de Sixtijnse kapel  
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Friso Mout, Baarn 

Ouderling/Lector : Anne-Marie de Fouw 
Diaken : Bas Reitsma 
   

Organist 
kinderdienst 
 

: 
: 

Hendrika Veerman 
Beatrijs Bulder, Jantien Oldenziel 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Hospice Huizen 
Kerkrentmeesters:  Verlichting en verwarming 
 

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. Friso Mout kunt u na de dienst contact opnemen, 
ook per email: < tfmout@gmhendrail.com > of per telefoon: < 035-8889492 > 
 

 

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 
   

26 februari 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Zondag   5 maart 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 12 maart 10.00 uur ds. Heleen van Beelen, Laren  

Zondag 19 maart 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

 

 

 

Agenda  
 

Mededeling! 
De intekenlijst voor de huispaaskaars ligt op de tafel bij de koster. 
 

Maandagmiddag 20 februari 13.30 gaan we weer aan de wandel, althans bij 

goede weersomstandigheden. We starten vanaf de parkeerplaats op de 
Tafelberg. We wandelen een uurtje in een tempo dat past bij onze groep. Na 
een rondje door de dreven drinken we iets in de Eendracht. Uw huisdier mag 
mee mits deze aan de riem is, want dat hoort op de heide gedaan te worden. 
Zolang Anneke van 't Hull in warmere streken verblijf houdt neemt Tjeerd 
Hoekstra de groep mee op weg door de mooie natuur bij ons in de buurt. 
 

Dinsdag 21 februari 14u Gebedskring in ’t Achterom 
 

Dinsdag 21 februari inloop 17.30 uur ‘Blaricum aan Tafel’ 
Stevige kost: In het kader van ons jaarthema willen we nu ook graag letterlijk 
met elkaar aan tafel gaan en elkaar ontmoeten bij een eenvoudige, doch 
voedzame maaltijd, in het Achterom nr. 1. We gaan aan tafel om 18.00 uur. De 
maaltijd wordt afgerond met koffie tegen 19.30 uur. U kunt zich aanmelden bij 

Machteld de Hoop: 06-50202800 of Wil Vooijs: 06-38339036. 
 

Dinsdag 21 februari v.a. 19.45 uur Kerkcafé (zie tekst verderop). 
Dan spreekt Dr. Edith Plantier over bijna-dood ervaringen. 
 
 
 
 

mailto:tfmout@gmhendrail.com
mailto:zeilstar@xs4all.nl
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/onze-dorpskerk/vorming-en-toerusting-en-kerkcafe
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Donderdag 23 februari ‘Uitje uit de buurt’ Cie. Kruispunt bezoekt het mooi 
ingerichte museum Nairac in Barneveld. De gids zal ons o.m. vertellen over 
godsdienst, rookcultuur, Jan van Schaffelaar, werkkamer Nairac, streekdracht, 
geologie etc. Dit verhaal wordt ondersteund door moderne beeldapparatuur. 
Daarnaast nemen we een kijkje bij de tentoonstelling ‘the Lightness of Being’ 
over de kwetsbaarheid van de mens. Vertrek is per auto om 13.15 uur vanaf 
het Oranjeweitje. Aanmelden bij Sabine van Dijk: 035-693 7258 of Bep 
Boekensteijn 06-53101347. 
 

 

40-dagenkalender 
 

De 40-dagenkalender van onze zustergemeente 
Laren-Eemnes is weer uit en is ook voor ons weer 

beschikbaar. In de Voorhof kunt u bij Henk Aertsen uw 
exemplaar kopen voor slechts € 5.  
Haast u, want de oplage is beperkt. 
 

 

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 
   
 
 

 
  

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 
 

 
 

Bijna-doodervaringen zijn van alle tijden. De oude Egyptenaren maken er al 
melding van. Plato gaf in zijn boek de Staat (Politeia) een uitvoerig en 
ontroerend verslag van een bijna-doodervaring van de soldaat Er. 
 
Ook “gewone ”mensen kunnen totaal onverwachte ervaringen hebben bij 
sterven en dood. Visioenen waarbij ze worden opgehaald door hun lang 
gestorven geliefden, een snelle terugblik op het voorbije leven, het gevoel van 
aanwezigheid van een kracht, plotseling licht. 
 
Soms brengt dat degenen die het meemaken tot geheel nieuwe inzichten; 

soms ook staat een levens- of geloofsovertuiging in de weg bij het toelaten 
van deze ervaringen Maakt het je automatisch tot een beter mens of zitten er 
ook negatieve kanten aan? Hoe ga je om met bijna-doodervaringen van jezelf 
en van anderen? Staat er iets over in de Bijbel? Valt een leven na dit leven te 

bewijzen? 
 
Sommige ervaringen van mensen die in een stervensfase verkeren en o.a. de 
visioenen van Ignatius van Loyola hebben onze wereld en onze geschiedenis 
voorgoed veranderd. 
 
Een positief kritische benadering. 
 
Dr. Edith Plantier uit Amsterdam is emeritus predikant. Zij kreeg bekendheid 
door haar boeken over pastorale supervisie en over sterven en rouw, waarvan 
vooral haar proefschrift over Elisabeth Kübler-Ross veel waardering kreeg. Nu 
zij met emeritaat is werkt zij op freelancebasis. Zij is onder andere regelmatig 
voorganger in de kerkdiensten in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. 
 
 

 
 
 
 
 
 

[ho] 


