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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: Komt nu met zang en roer de snaren 

Psalm 33: 1, 2 en 8 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
 Vgr. Zo roepen wij U aan. 
 Allen Kyrie eleison, Lied 301 f  

 
 

Lofzang: Loof de koning, heel mijn wezen 
Lied 103c: 1, 2 en 5 
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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 43, 1-7 
 

1 Welnu, dit zegt de HEER, 
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 
Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, 
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! 

2 Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; 
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 
de vlammen zullen je niet verschroeien. 

3 Want Ik, de HEER, ben je God, 
de Heilige van Israël, je redder. 
Voor jou geef Ik Egypte als losgeld, 

Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou. 
4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je 
dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, 
ja alle volken om jou te behouden. 

5 Wees niet bang, want Ik ben bij je. 
Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, 
uit het westen breng Ik jullie bijeen. 

6 Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier! 
Het zuiden gebied Ik: Laat los! 
Breng mijn zonen terug van verre, 
mijn dochters van de einden der aarde, 

7 allen over wie mijn naam is uitgeroepen, 
en die Ik omwille van mijn majesteit 
geschapen heb, gemaakt en gevormd. 

 
Zingen: Je kunt niet dieper vallen 

Lied 916: 1, 2 en 3 
 
Schriftlezing Evangelie: Johannes 21, 1-19 
 

1 Hierna verscheen Jezus weer 
aan de leerlingen, nu bij het Meer 
van Tiberias. Dat gebeurde als 
volgt. 2 Bij het meer waren Simon 

Petrus en Tomas (dat is 
Didymus, ‘tweeling’), Natanaël uit 
Kana in Galilea, de zonen van 
Zebedeüs en nog twee andere 
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leerlingen. 3 Simon Petrus zei: ‘Ik 
ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ 
zeiden de anderen. Ze stapten in 
de boot, maar de hele nacht 
vingen ze niets. 4 Toen het al 
ochtend werd, stond Jezus op de 
oever. Maar de leerlingen wisten 
niet dat het Jezus was. 5 Hij riep: 
‘Hebben jullie iets te eten, 
jongens?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. 
6 ‘Gooi het net uit aan de 
rechterkant van het schip,’ riep 
Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze 
wierpen het net uit, en er zat zo 
veel vis in dat ze het niet omhoog 
konden trekken. 7 De leerling van 
wie Jezus veel hield zei tegen 
Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra 
Simon Petrus dat hoorde, deed 
hij zijn bovenkleed aan – want hij 
was nauwelijks gekleed – en 
sprong in het water. 8 De andere 
leerlingen kwamen met de boot 
en sleepten het net vol vis achter 
zich aan. Ze waren niet ver van 
de oever, ongeveer tweehonderd 
el. 9 Toen ze aan land kwamen 
zagen ze een vuurtje met vis 
erop en brood. 10 Jezus zei: 
‘Breng ook wat van de vis die 
jullie daarnet gevangen hebben.’ 
11 Simon Petrus ging weer aan 
boord en trok het net aan land. 
Het zat vol grote vissen, 
welgeteld honderddrieënvijftig, en 
toch scheurde het niet. 12 Jezus 
zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ 
Geen van de leerlingen durfde 

Hem te vragen wie Hij was, ze 
begrepen dat het de Heer was. 
13 Jezus nam het brood en gaf 
hun ervan, en Hij gaf hun ook vis. 
14 Dit was al de derde keer dat 
Jezus aan de leerlingen 
verscheen nadat Hij uit de dood 
was opgestaan. 
15 Toen ze gegeten hadden, 
sprak Jezus Simon Petrus aan: 
‘Simon, zoon van Johannes, heb 
je Mij lief, meer dan de anderen 
hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, 
Heer, U weet dat ik van U houd.’ 
Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 
16 Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, 
zoon van Johannes, heb je Me 
lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U 
weet dat ik van U houd.’ Jezus 
zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17 en 
voor de derde maal vroeg Hij 
hem: ‘Simon, zoon van 
Johannes, houd je van Me?’ 
Petrus werd verdrietig omdat Hij 
voor de derde keer vroeg of hij 
van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U 
weet alles, U weet toch dat ik van 
U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn 
schapen. 18 Werkelijk, Ik verzeker 
je, toen je jong was deed je zelf 
je gordel om en ging je waarheen 
je wilde, maar wanneer je oud 
wordt zal een ander je handen 
grijpen, je je gordel omdoen en je 
brengen waar je niet naartoe 
wilt.’ 19 Met deze woorden duidde 
Hij aan hoe Petrus zou sterven 
tot eer van God. Daarna zei Hij: 
‘Volg Mij.’ 

 
Zingen: U kennen, uit en tot U leven 

Lied 653: 1, 2 en 7 
 
Prediking 



  
 
 

 

5 
 

 

Orgel 
 
Zingen: Zing nu de Heer, stem allen in 

Lied 654: 1, 2 en 4 
 

 

-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 
 
We gaan staan 

 
Zingen: Sta op! Een morgen ongedacht 

Lied 630: 1, 2, 3 en 4 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 
 

 
 

Afbeelding voorzijde 

Il Tintoretto (1518 – 1594) Christus aan het Meer van Galilea 
Olieverf op doek, ca. 1575-1580 - National Gallery of Art, Washington. 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : wit 

 
 

Voorganger : ds. Cristina Pumplun, Amsterdam 

Ouderling/Lector : Aliëtte van der Wal 
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. 

 

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. 
 

 

Pastoraal contact (gastvoorganger) 
 

Met de gastvoorganger ds. Pumplun kunt u na de dienst spreken of contact 
opnemen via email: cmpumplun@yahoo.co.uk of per telefoon: 06-2286 5672. 

 

Kinderdienst 
 

In verband met de Meivakantie is er deze zondag geen kinderdienst. 
De volgende data van de kinderdienst staan al vast: 21 en 28 mei. 

 

Komende kerkdiensten 
Zondag 30 april 10.00 uur ds. Arie de Boer, Utrecht  

Zondag   7 mei 10.00 uur ps. Fred Flantua, Loenen a/d Vecht  

Zondag 14 mei 
St.Vitus/Bl. 

11.00 uur ds. Zeilstra en kap. Javier Coruna  
Oecumenische BEL-dienst 

 

Donderdag 18 mei 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra 
Hemelvaartsdag 

 

Zondag 21 mei 10.00uur ds. Jurjen Zeilstra en kinderdienst  
 

Collecten 
 

Diaconie:                Stichting Child 
Kerkrentmeesters:  Onderhoud theekoepel 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
mailto:cmpumplun@yahoo.co.uk
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Collecten 
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 tekst dat u moet aanklikken, waarna u vanzelf 
door de betaling gevoerd wordt. Het standaardbedrag kunt u wijzigen. 

 

 

Agenda  
 

Maandagmiddag om 13.30, de kerk-wandelgroep. 
Onze kerk-wandelgroep heeft als App-naam Walky-Talky. Onder begeleiding 
van Anneke van 't Hull wandelen en babbelen we een uurtje. Meestal op of 
rond de Tafelbergheide. Als het kan sluiten we af met een drankje bij de 
Eendracht. Eenieder die wil en kan meewandelen is welkom. 
Iedere maandagmiddag om 13.30 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij 
de Tafelberg. En aangelijnde huisdieren mogen mee. Opgeven is niet 
noodzakelijk, maar u mag zeker in de App-groep opgenomen worden. 
 

Dinsdag 25 april 10 - 11uur, Gebedskring in ’t Achterom 
 

Woensdag 26 april 18.30 - 20.00 uur Repetitie cantorij. 
 

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. 
 

 
 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
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Informatie 
 

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, dinsdag 25 april 
 

 
 

Dinsdag 25 april: Rob de Lange over 
‘”migratie zonder migratiebeleid” 

Neem voor meer informatie de flyer mee van de tafel in de voorhof. 
 

 

Hommage aan theoloog en dichter Huub Oosterhuis 
 

Zondag 30 april 16.30-17.30 uur: 
De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes (PGLE) brengt een hommage aan 
de op eerste paasdag overleden theoloog en dichter Huub Oosterhuis. 
Om hem te eren voor zijn werk is besloten een samenkomst te houden in de 

Ontmoetingskerk aan de Kerklaan te Laren. Er wordt een aantal van 

Oosterhuis’ liederen ten gehore gebracht door het kerkkoor onder leiding van 

Job de Bruijn. Bezoekers worden uitgenodigd mee te zingen. 

 
 
 
 

[Vb] 

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

