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Welkom en mededelingen 
 
 

-Voorbereiding- 
 
Orgel 
 
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: Mijn ogen zijn gevestigd, 

Psalm 25a 
 
We gaan zitten 

 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
 

Vgr. Zo roepen wij U aan. 
Allen Kyrie eleison, Lied 301c  
 
Kyriëlied: Christus naar wie wij heten, 

Lied 544 
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-De Heilige Schrift- 
 
Gebed 
 

Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Exodus 6, 2-9 en 6, 28 – 7: 7 
 

62 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de 
HEER. 3 Ik ben aan Abraham, Isaak 
en Jakob verschenen als God, de 
Ontzagwekkende, maar mijn naam 
HEER heb ik niet aan hen 
bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen 
mijn verbond gesloten en Kanaän 
aan hen beloofd, het land waarin zij 
als vreemdeling hebben gewoond. 5 
Ik heb het gejammer van de 
Israëlieten over de slavenarbeid die 
hun door de Egyptenaren is 
opgelegd gehoord, en dat heeft mij 
aan die belofte herinnerd. 6 Daarom 
moet je dit tegen hen zeggen: “Ik 
ben de HEER. Ik zal de last die de 
Egyptenaren jullie opleggen van je 
afnemen, ik zal jullie uit je 
slavenbestaan bevrijden. Met 
opgeheven arm zal ik jullie verlossen 
en de Egyptenaren zwaar straffen. 7 
Ik zal jullie aannemen als mijn volk, 
en ik zal jullie God zijn. En jullie 
zullen inzien dat ik, de HEER, jullie 
God ben, die jullie bevrijdt van de 
last die je door de Egyptenaren is 
opgelegd. 8 Ik zal jullie naar het land 
brengen dat ik onder ede aan 
Abraham, Isaak en Jakob beloofd 
heb; dat land zal ik jullie in bezit 
geven. Ik ben de HEER.”’ 9 Mozes 
bracht dit aan de Israëlieten over, 
maar ze wilden niet naar hem 
luisteren, moedeloos als ze waren 
door de zware dwangarbeid. 

 
28 Toen de HEER zich in Egypte tot 
Mozes richtte, 29 zei hij: ‘Ik ben de 
HEER. Alles wat ik tegen je zeg, 
moet je overbrengen aan de farao, 
de koning van Egypte.’ 30 Mozes 
antwoordde: ‘Ik kom zo moeilijk uit 
mijn woorden, de farao zal niet naar 
me luisteren.’ 
 
71 Maar de HEER zei: ‘Ik zal ervoor 
zorgen dat jij als een god voor de 
farao staat, en je broer Aäron zal je 
profeet zijn. 2 Jij moet Aäron alles 
zeggen wat ik je opdraag, en hij 
moet het woord voeren en de farao 
vragen de Israëlieten uit zijn land te 
laten vertrekken. 3 Ik zal ervoor 
zorgen dat de farao hardnekkig 
weigert, en ik zal in Egypte veel 
tekenen en wonderen verrichten. 4 
Ook dan zal de farao niet naar jullie 
luisteren. Daarom zal ik de 
Egyptenaren mijn macht laten 
voelen en hen zwaar straffen, en ik 
zal mijn volk, de Israëlieten, in 
groepen geordend uit Egypte leiden. 
5 De Egyptenaren zullen beseffen 
dat ik de HEER ben, als ik mij tegen 
hen keer en de Israëlieten bij hen 
weg leid.’ 
6 Mozes en Aäron deden alles wat 
de HEER hun opdroeg. 7 Mozes was 
tachtig jaar en Aäron drieëntachtig 
toen zij zich tot de farao richtten. 
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Zingen: Alles wat er staat geschreven, 
Lied 319: 1 en 2 

 
Schriftlezing Brieven: Romeinen 5, 1-11 
 

51 Nu wij rechtvaardig verklaard zijn 
op grond van geloof, leven we in 
vrede met God, door onze Heer 
Jezus Christus. 2 Dankzij Hem 
hebben we door het geloof toegang 
gekregen tot Gods genade, die ons 
fundament is, en mogen we ons 
laten voorstaan op de hoop om in 
zijn luister te delen. 3 En dat niet 
alleen, we laten ons zelfs voorstaan 
op de ellende die we ondervinden, 
omdat we weten dat ellende tot 
volharding leidt, 4 volharding tot 
betrouwbaarheid, en 
betrouwbaarheid tot hoop. 5 Deze 
hoop zal niet worden beschaamd, 
omdat Gods liefde in ons hart is 
uitgegoten door de heilige Geest, die 
ons gegeven is. 6 Toen wij nog 
hulpeloos waren is Christus immers 
voor ons, die op dat moment nog 
schuldig waren, gestorven. 7 Er is 

bijna niemand die voor een 
rechtvaardig mens wil sterven; 
slechts een enkeling durft voor een 
goed mens zijn leven te geven. 8 
Maar God bewijst ons zijn liefde, 
doordat Christus voor ons gestorven 
is toen wij nog zondaars waren. 9 
Des te zekerder is het dus dat wij, nu 
we door zijn dood zijn vrijgesproken, 
dankzij Hem gered zullen worden en 
niet veroordeeld. 10 Werden we in de 
tijd dat we nog Gods vijanden waren 
al met Hem verzoend door de dood 
van zijn Zoon, des te zekerder is het 
dat wij, nu we met Hem zijn 
verzoend, gered zullen worden door 
diens leven. 11 En meer nog: we 
mogen ons hierbij laten voorstaan op 
God, dankzij onze Heer Jezus 
Christus, door wie wij nu al met God 
zijn verzoend. 

 
Zingen: Lied 319: 5, 6 en 7 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 13, 1-9 
 

1 Er waren op dat moment ook 

enkele mensen aanwezig die Hem 

vertelden over de Galileeërs van wie 

Pilatus het bloed vermengd had met 

dat van hun offerdieren. 2 Hij zei 

tegen hen: ‘Denken jullie dat die 

Galileeërs grotere zondaars waren 

dan alle andere Galileeërs, omdat ze 

dat lot ondergaan hebben? 3 Zeker 

niet, zeg Ik jullie, maar als jullie niet 

tot inkeer komen, zul je allemaal op 

dezelfde wijze omkomen. 4 Of die 

achttien die stierven doordat de 

Siloamtoren op hen viel – denken 

jullie dat zij schuldiger waren dan 

alle andere mensen die in Jeruzalem 

wonen? 5 Zeker niet, zeg Ik jullie, 

maar als jullie niet tot inkeer komen, 

zul je allemaal net zo sterven als zij.’ 
6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: 

‘Iemand had een vijgenboom in zijn 

wijngaard geplant en ging kijken of 
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de boom vrucht droeg, maar hij vond 

geen vijgen. 7 Hij zei tegen de 

wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik 

kijken of die vijgenboom vrucht 

draagt, maar tevergeefs. Hak hem 

maar om, want hij put alleen maar de 

grond uit.” 8 Maar de wijngaardenier 

zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog 

met rust, tot ik de grond eromheen 

heb omgespit en hem mest heb 

gegeven. 9 Misschien zal hij dan het 

komende jaar vrucht dragen, en zo 

niet, dan kunt u hem alsnog 

omhakken.”’ 

 
Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, 

Lied 339f 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Gij zijt voorbijgegaan, 

Lied 607 
 
 

-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: Soms groet een licht van vreugde, 

Lied 910 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
 
 

Liturgische kleur paars 
 
 

Voorganger : ds Jurjen Zeilstra 
Ouderling/lector : Wil Vooijs 
Diaken : Willem van Someren Gréve 
Organist : Hendrika Veerman 

 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                  Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes 
Kerkrentmeesters:    Nieuwe communicatiemiddelen 
 

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. 

 

Dorcas en Oekraïne 
 

Uw giften voor de hulp, die de 
stichting Dorcas samen met 
andere christelijke Ngo’s geeft 
aan Oekraïners op de vlucht, 
zijn van harte welkom op: 
NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestante gemeente Blaricum 
en in het offerblok in de voorhof. 
Uw bijdrage wordt ingezet voor shelter, dekens, voedsel, hygiënepakketten en 
traumazorg. Dank u wel! Adrienne Zeilstra 

 

Pastorale zorg 
 

Ds Jurjen Zeilstra, is naar aanleiding van de dienst en voor nader contact, per 
telefoon te bereiken op nummer 035-624 7449 en 06-2150 9446 en/of via 
email: zeilstar@xs4all.nl 
 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
 

27 maart 
 

10.00 uur 
 

ds Jurjen Zeilstra 
 

Avondmaal 

Zondag   3 april 10.00 uur ds Cees Hendriks  Ede 

Zondag 10 april 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra Palmpasen 

Donderdag 14 april 19.30 uur ds Jurjen Zeilstra 
 

Witte Donderdag 

Vrijdag 15 april 19.30 uur ds Jurjen Zeilstra Goede Vrijdag 

zaterdag 16 april 21.30 uur ds Jurjen Zeilstra Paaswake 
 

Agenda  
 

Maandag 21 maart Kerkwandeling! Vertrek is om 13.30 uur bij droog weer, 
zoals vanouds bij de P op de Tafelberg! Denkt u aan goede wandelschoenen? 
O.l.v. Anneke van ’t Hull maken we een mooie wandeling van anderhalf uur en 
drinken na afloop een cappuccino. 
 

Dinsdag 22 maart van 11-12 uur. Gebedskring. 
In ’t Achterom bidden voor vrede!!! 
 

Woensdag 23 maart. Repetitie cantorij. 
 

Zondag 27 maart, zondag Laetare. Op deze zondag vieren we dat de 
vastentijd halfweg is en het Paasfeest in aantocht is. 
 

Donderdag 31 maart, vanaf 13.00 uur. Cie.Kruispunt organiseert voor onze 
70-plus senioren een ‘Uitje in de buurt’ naar het Oude Ambachtenmuseum in 
Terschuur. We gaan per auto en rijden zoveel mogelijk met elkaar mee, de 
benzinekosten worden gedeeld, Museumkaart is niet geldig, de toegang 
bedraagt € 5,--. We zullen dit keer later dan normaal terug zijn, rekent u op 
17.30 uur. Aanmelden graag uiterlijk op 29 maart, bij: 
Tiny de Wit, tel. 06-27893104, Bep Boekensteijn 06-53101347, Sabine van 
Dijk, 06-52722772 of Anne-Marie de Fouw 06-21230727. 

 

Informatie en QR-code 
 

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, dat kan per telefoon op 
telnr. 035-525 5478 en/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. 
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl  
 

 

 
 

 

mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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Interview met ds Jurjen Zeilstra 
 

Er staat de nieuwe film van ds Jurjen Zeilstra "Bij het begin van de 
veertigdagentijd" op de website van de Dorpskerk. Zie: Actueel. 

 

Kerkcafé 24 maart 2022 
 

 
 

KERKCAFE IN DE DORPSKERK, VOORJAAR 2022 

‘God is dood. God blijft dood. En wij hebben hem gedood, u en ik.’ 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
 

Friedrich Nietzsche heeft een steen op onze weg gelegd waar wij niet omheen 
kunnen. Volgens Nietzsche heeft de Westerse cultuur zichzelf met het 
christendom op slot gezet en zal deze zonder radicale wending geheel 
verpieteren. Hij vond een krachtige herstelbeweging en herbronning in het 
heidens vitalisme van de Oudheid noodzakelijk. Aanvankelijk herkent hij zijn 
verlangen in de dramatische muziek van Richard Wagner, maar Nietzsche 
vindt zijn vriend tenslotte niet radicaal genoeg. Maar zijn strenge zoektocht, 
waarbij Nietzsche, met (wat hij zelf noemt) zijn ‘gevaarlijke filosoferen’, het 
doel heeft zijn wil op te leggen aan de wereld om hem heen, leidt tenslotte tot 
individualisme en isolement. Zijn invloed in de twintigste eeuw is enorm 
geweest. 
 

Met het overkoepelende thema ‘De wereld en het ik’ zal dr. Jurjen Zeilstra dit 
voorjaar in de Dorpskerk aan de hand van drie grote denkers nadenken over 
onze eigen positie als ‘ik’, staand in de postmoderne wereld. Het belooft een 
boeiende zoektocht te worden. 
U bent van harte welkom. Neem gerust iemand mee! 
 

De avonden beginnen om 20.00 uur in de Dorpskerk in Blaricum. 
Koffie en thee is beschikbaar vanaf 19.45 uur. 
Na afloop (rond 22.00 uur) kan een glas worden gedronken. 
Kerkcafé Blaricum - home (pgblaricum.nl) 

 

Afbeelding voorzijde  
 

Prent gelijkenis onvruchtbare vijgenboom, Jan Luyken, 1712 
 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/activiteiten/actueel/1631-even-voorstellen-ds-jurjen-zeilstra
http://www.pgblaricum.nl/

