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Orgel 
Erbarm dich mein, o Herre Gott – J. N. Hanff  (1625-1673) 
 
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: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, Psalm 122 
Cantorij: antifoon 
Allen: vers 1  
Cantorij: eerste helft vers 2 
Allen: tweede helft vers 2 
Cantorij: antifoon 
 
We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Zo roepen wij U aan. 
Allen Kyrie eleison, Lied 301c  
 
Kyrielied: Barmhartige Heer, genadige God, Lied 103d 
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-De Heilige Schrift- 

 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Deuteronomium 32, 7-14 
 

7 Denk aan de tijden van weleer, 
verdiep u in het verre verleden. 
Vraag uw vader ernaar, hij zal het vertellen; 
vraag de oudsten en zij zullen verhalen. 
8 Toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk 
en de mensen ieder hun deel gaf, 
bepaalde Hij de grenzen voor alle volken 
naar het aantal nazaten van Israël, 
9 want voor de HEER gold dat volk als het zijne, 
Jakob was het deel dat Hij zichzelf toemat. 
10 Hij vond het in een dorre woestijn, 

in een niemandsland vol van gevaar. 
Hij omringde het met zorg en met liefde, 
koesterde het als zijn oogappel. 
11 Zoals een arend zijn nest beschermt 
en boven zijn jongen zweeft, 
zo spreidde de HEER zijn vleugels uit 
en droeg zijn volk op zijn wieken. 
12 De HEER alleen leidde hen, 
geen andere god stond Hem bij. 
13 Hij voerde hen over de hoogste bergen, 
de oogst van het land viel hun in de schoot. 
Hij laafde hen met honing uit de rotsen, 
met olijfolie uit steenharde rots, 
14 met melk van koeien en geiten, 
met vlees van Basans rammen, 
met vet van lammeren en bokken, 
met de fijnste bloem van tarwe 
en met wijn, het bloed van druiven. 

 
Zingen: Psalm 122: 3 
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Schriftlezing Brieven: Jakobus 2, 14-26 
 

14 Broeders en zusters, wat 
heeft het voor zin als iemand 
zegt te geloven, maar hij 
handelt er niet naar? Zou dat 
geloof hem soms kunnen 
redden? 15 Als een broeder 
of zuster nauwelijks kleren 
heeft en elke dag eten 
tekortkomt, 16 en een van u 
zegt dan: ‘Het ga je goed! 
Kleed je warm en eet 
smakelijk!’ zonder de ander 
te voorzien van de eerste 
levensbehoeften – wat heeft 
dat voor zin? 17 Zo is het ook 
met geloof: als het zich niet 
daadwerkelijk bewijst, is het 
dood. 18 Maar iemand zou 
kunnen zeggen: ‘De een 
gelooft, de ander doet.’ Laat 
mij maar eens zien dat je 
kunt geloven zonder daden; 
ik zal u door mijn daden 
tonen dat ik geloof. 19 U 
gelooft dat God de enige is? 
Daar doet u goed aan. Maar 
de demonen geloven dat 
ook, en ze sidderen.  
20 Dwaas, wilt u het bewijs 
dat geloof zonder daden 

nutteloos is? 21 Werd onze 
voorvader Abraham niet 
rechtvaardig verklaard om 
wat hij deed toen hij zijn zoon 
Isaak op het altaar wilde 
offeren?  
22 U ziet hoe geloof en 
handelen daar hand in hand 
gaan, en hoe het geloof ten 
volle verwezenlijkt wordt in 
daden. 23 Zo ging in 
vervulling wat de Schrift zegt: 
‘Abraham vertrouwde op 
God, en dat werd hem als 
rechtvaardigheid 
toegerekend.’ Hij wordt zelfs 
Gods vriend genoemd.  
24 U ziet dus dat iemand 
rechtvaardig wordt verklaard 
om wat hij doet, en niet 
alleen om zijn geloof.  
25 Werd niet ook Rachab, de 
hoer, rechtvaardig verklaard 
om wat ze deed, toen ze de 
verkenners ontving en langs 
een andere weg liet 
vertrekken? 26 Zoals het 
lichaam dood is zonder 
geest, zo is ook geloof 
zonder daden dood. 

 
Zingen: O Heer die onze Vader zijt, Lied 836 
Allen: 1, 2 en 4 
Cantorij: 3 
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Schriftlezing Evangelie: Matteüs 14, 13-22 
 

13 Toen Jezus hiervan hoorde, 
week Hij per boot uit naar een 
afgelegen plaats waar Hij alleen 
kon zijn. Maar de mensen 
kwamen het te weten, en vanuit 
de steden volgden ze Hem over 
land. 14 Toen Hij uit de boot 
stapte en de grote menigte zag, 
voelde Hij medelijden met hen en 
Hij genas hun zieken. 
15 Bij het vallen van de avond 
kwamen de leerlingen naar Hem 
toe en zeiden: ‘Dit is een 
afgelegen plaats en het is al laat. 

Stuur de mensen weg, laat ze 
naar de dorpen gaan om eten 
voor zichzelf te kopen.’ 16 Maar 
Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, 
geven jullie hun maar te eten.’  
17 Ze antwoordden Hem: ‘We 
hebben hier niets, alleen vijf 
broden en twee vissen.’ 18 Hij zei: 

‘Breng ze Mij.’ 19 En nadat Hij de 
mensen opdracht had gegeven 
op het gras te gaan zitten, nam 
Hij de vijf broden en de twee 
vissen, keek omhoog naar de 
hemel, sprak het zegengebed uit 
en brak de broden; Hij gaf ze aan 
de leerlingen, en de leerlingen 
gaven ze door aan de mensen.  
20 Iedereen at en werd verzadigd, 
en toen ze de stukken brood die 
over waren ophaalden, hadden 
ze twaalf manden vol. 21 Er 
hadden ongeveer vijfduizend 

mannen gegeten, vrouwen en 
kinderen niet meegeteld. 
22 Meteen daarna gelastte Hij de 
leerlingen in de boot te stappen 
en alvast vooruit te gaan naar de 
overkant. Hij zou ook komen 
nadat Hij de mensen had 
weggestuurd. 

 

Zingen: Lied 836:5 

 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden, Lied 546 

 
 
 
 

  



  
 
 

 

6 
 

 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 

Collecten 
Orgel  
Erbarm dich mein, o Herre Gott – J. G. Walther (1681-1748) 
 
 

-De Tafel van de Heer- 
 
Zingen: Zeven was voldoende, Lied 383 
Allen: 1, 3 en 5 
Cantorij: 2 en 4 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed: Die wij kennen als een Vader, Lied 403d 
 
Tekst: Sytze de Vries, muziek: Jan Jansen 
Vg. Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht 
c. in een mensenkind, een broeder: 
 
allen: 

 
vg. Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. 
c. Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. 
 
allen: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 
vg. Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; met hen en met alles wat 
ademt van genade zingen wij hier: 
 
allen: Gij, louter licht en bron van eeuwig leven, wij zegenen U! 
vg. Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, dit Licht in ons duister, 
dit brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart, 
c. gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden. 
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allen: 

 
vg. Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn 
geënt. 
c. Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij opent ons de ogen, is 
het Licht dat ons vooruit gaat. 
 
allen: 

 
vg. Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde, belofte van 
toekomst. 
c. Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: zijn laatste 
adem gaf ons het leven. 
vg. Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons. Hij 
werd onze beker, 
een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. 
c. Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: hier reiken wij elkaar wat Hij ons 
gaf. 
 
allen: 

 
vg. Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, dat wij 
woning zijn voor U. 
c. Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en aarde 
verheugen. 
 
allen: 
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Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26 
 

 

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.  
 

Zingen: Agnus Dei, Lied 408b 
 
Vredegroet 
Vgr.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
Allen Zijn vrede ook met u. 
Vgr.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Gemeenschap van brood en wijn in een lopende viering 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Soms groet een licht van vreugde, Lied 910 
Allen 1, 2, 4  
Cantorij 3 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
Erbarm dich mein, o Herre Gott – J.S. Bach (1685-1750) 
 
 

 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: Vijf broden en twee vissen  
(fotograaf onbekend) 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : paars 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Aliëtte van der Wal 
Diakenen : Bas Reitsma, 

Machteld de Hoop 
   

Organist 
Cantorij 
 

: 
: 

Hendrika Veerman 
olv. Richard Vos 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                40-dagenactie 
Kerkrentmeesters:  communicatiemiddelen 
 

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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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 maart 10.00 uur ds. Sytze de Vries, Schalkwijk  

Zondag   2 april 
Palmpasen 

10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra - kinderdienst 
                  

 

Donderdag   6 april 
Witte Donderdag 

19.30 uur ds. Jurjen Zeilstra – Avondmaal  

Vrijdag   7 april 
Goede Vrijdag 

19.30 uur ds. Jurjen Zeilstra – cantorij  

Zaterdag   8 april 
Stille Zaterdag 

21.30 uur ds. Jurjen Zeilstra – zanggroep  

Zondag   9 april 
Pasen 

10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

 

Agenda  
 

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

Maandagmiddag 20 maart 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. 
 

 

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. 
 

 
  

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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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 
   
 
 

 

Kerkcafé  
 

Donderdag 30 maart 2023 
Jan Greven spreekt over: 
“De journalistiek onder druk”. 
Drs. Jan Greven is journalist, 
publicist en theoloog; hij is 
o.a. hoofdredacteur van 
Trouw en directeur van de 
IKON geweest. 

 

In de Dorpskerk te Blaricum, aanvang 20.00 uur; de toegang is vrij. 
Het programma van het Kerkcafé voor 2023 wordt op de website 
https://www.pgblaricum.nl aangekondigd. 
Er ligt een flyer van Kerkcafé in de voorhof. 
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