Zondag zeven na Epifanie
20 februari 2022

Charles Auguste Fraikin
Mozes uit het water gered

Dorpskerk - Blaricum

Orgel

Welkom en mededelingen

-VoorbereidingStilte
We gaan staan

Bemoediging en groet
Gebed van toenadering
Zingen: Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
Psalm 62: 1
We gaan zitten

Inleiding op de dienst
Kyriegebed
Vgr.
Zo roepen wij U aan.
Allen
Gezongen Kyrie eleison,
Lied 301 h
Lofzang: Grote God, wij loven U
Lied 413: 1 en 3
De tien woorden
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-De Heilige SchriftGebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Exodus 2:1-10
1

6

Een man uit de stam Levi
trouwde met een vrouw uit
diezelfde stam. 2 Zij werd
zwanger en bracht een zoon ter
wereld. Ze zag hoe mooi het kind
was en hield het verborgen, drie
maanden lang. 3 Toen ze geen
kans zag haar zoon nog langer
verborgen te houden, nam ze
een mand van papyrus, bestreek
die met pek en teer, legde het
kind erin en zette de mand
tussen het riet langs de oever
van de Nijl. 4 De zus van het kind
ging een eind verderop staan, om
te zien wat er met hem zou
gebeuren.
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Even later kwam de dochter van
de farao naar de Nijl om te
baden, terwijl haar dienaressen
langs de rivier heen en weer
liepen. Zij ontdekte de mand
tussen het riet en liet die door
een van haar slavinnen halen.

Ze maakte de mand open en
zag daarin het kind. Het jongetje
huilde, en vol medelijden zei ze:
‘Dat moet een Hebreeuws kind
zijn.’ 7 Toen kwam de zus van het
kind haar vragen: ‘Zal ik bij de
Hebreeuwse vrouwen een
voedster gaan zoeken om het
kind voor u te voeden?’ 8 ‘Ja, doe
dat maar,’ antwoordde de
dochter van de farao, waarop het
meisje de moeder van het kind
ging halen. 9 De dochter van de
farao zei tegen de vrouw: ‘Neem
dit kind mee en voed het voor
me. Ik zal u ervoor betalen.’ De
vrouw nam het kind mee en
voedde het. 10 Toen het groot
genoeg was, bracht ze het naar
de dochter van de farao. Deze
nam het kind aan als haar eigen
zoon. Ze noemde hem Mozes,
‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het
water gehaald.’

Zingen: een ‘dooplied’ voor Mozes
Jouw leven staat aan het begin
Lied: 354
Prediking
Orgel
Zingen: Samen op de aarde
Lied 993 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen,
6 orgelvers, 7 allen
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-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Telkens na: zo bidden wij zingend:

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.
Inzameling van de gaven
We gaan staan

Voorspel op het slotlied
Slotlied: Het koninkrijk is voor een kind
Lied: 782
Uitzending en zegen
Allen
Amen, amen, amen.
Orgel
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PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM

Liturgische kleur: groen

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist

:
:
:
:

ds. Florida de Kok
Anne-Marie de Fouw
Bas Reitsma
Hendrika Veerman

Harderwijk

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

Collecten
Diaconie:
Hospice Huizen;
Kerkrentmeesters: Verwarming en verlichting.
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.

Contact met ds De Kok
Onze gastvoorganger, ds Florida de Kok, is na de dienst te spreken.
Ook kunt u per email: f.dekok@protestantsekerk.nl met haar contact
opnemen.

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 >
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Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

27 februari
6 maart
13 maart
20 maart

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds Jurjen Zeilstra
ds Jurjen Zeilstra
ds Klaas Touwen
ds Jurjen Zeilstra

Ambtsbevestiging
Deil en Enspijk

Agenda
Maandag 21 februari. tussen 10 en 11 uur {let op: gewijzigde dag!}
Gebedskring in ’t Achterom. Danken dat we binnenkort weer volledig aan de
slag mogen gaan met onze activiteiten! Bidden om wijsheid om anderen bij te
kunnen staan. Aanmelden niet noodzakelijk.
Maandag 21 februari. Kerkwandeling.
Vertrek om 13.30 uur bij droog weer, zoals vanouds bij de P op de Tafelberg!
Denkt u aan goede wandelschoenen. Honden mogen mee, mits aangelijnd.
Na afloop drinken we gezellig een cappuccino in het Restaurant.
Informatie bij Tjeerd Hoekstra, tel. 5313430.
Woensdag 23 februari. Cantorij
Repetitie in de kerkzaal. Tijd: 19.00-20.30 uur.

Informatie en QR-code
Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie
over de Dorpskerk bijgehouden. Onderaan deze pagina
staan de recente Nieuwsflitsen. Wilt u de Nieuwsflits via
email ontvangen? Laat uw emailadres dan toevoegen aan
de distributielijst door een bericht te sturen aan de scriba
via 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, dit kan per telefoon op telnr.
035-525 5478 en/of per e-mail: leo@vandeutekom.org.
Scan met uw mobiele telefoon de hiernaast geplaatste
QR-code. U komt dan direct op de website van de
Protestantse Gemeente te Blaricum.
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl
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Kerkbalans 2022
Het is weer de tijd voor Kerkbalans. Wij kijken in deze coronawinter graag
vooruit en zien nieuwe kansen, samen met onze nieuwe predikant.
In de Dorpskerk kun je tot jezelf komen of juist anderen ontmoeten. Het blijft
een gastvrije plaats om te vieren en te geloven. Mensen mogen in alle
verscheidenheid bemoediging en inspiratie ontvangen. Ook willen hier mensen
uitgezonden worden om anderen nabij te zijn in voor- en tegenspoed.
Pastorale zorg blijft ook voor een kleinere kerk vandaag een kerntaak.
Mogen wij op uw steun rekenen, zodat de Dorpskerk een plek vandaag kan
zijn en in de toekomst kan blijven waar een ieder zich welkom weet en thuis
mag voelen?

Voorgenomen ambtsbevestiging
De kerkenraad heeft het voornemen om op zondag 27 februari aanstaande te
laten bevestigen in het ambt van ouderling ten behoeve van het pastoraat mw.
Jantien Oldenziel en als ouderling-kerkrentmeester dhr. Tjeerd Hoekstra.
Eventuele bezwaren tegen deze voordrachten kunnen worden ingebracht bij
de scriba van de Protestantse Gemeente te Blaricum, dhr. Henk Oort.
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[Vb]
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