Derde Zondag na Epifanie
23 januari 2022

Verrast door Gods ontferming

Dorpskerk - Blaricum

Orgel
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingStilte
Wij gaan staan

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.
Gebed van toenadering
Zingen: Breek, aarde, uit in jubelzangen, Psalm 66: 1 en 2

2

2)

Kom, zie nu de geduchte werken
die God aan mensen heeft gedaan:
Hij stelde aan de wateren perken,
droogvoets zijn zij erdoor gegaan.
Laat zich ons hart in Hem verblijden:
God houdt de volken in het oog.
Zijn rijk is over alle tijden.
Gij trotsen, draag het hart niet hoog.

Wij gaan zitten

Inleiding
Kyriegebed
Vgr.
Heer ontferm U.
Allen
Christus ontferm U.
Zingen: Psalm 66: 5 en 7
5)

Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereiden
en zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.

7)

De naam des Heren zij geprezen!
Hij, die getrouw is en nabij,
heeft mijn gebed niet afgewezen.
De Heer is goed geweest voor mij.

-Dienst van de Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
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Schriftlezing Oude Testament: Genesis 14, 18-24
antwoordde hem: ‘Ik zweer bij de
HEER, bij God, de Allerhoogste,
de schepper van hemel en aarde,
23
dat ik volstrekt niets zal
aannemen van wat uw eigendom
is, nog geen draad of
schoenriem. U zult niet kunnen
zeggen: “Ik ben het die Abram
rijk heeft gemaakt.” 24 Ik vraag
niets anders dan wat mijn
mannen al verbruikt hebben, en
het deel van Aner, Eskol en
Mamre, die zich bij mij hebben
aangesloten; laat hen nemen wat
hun toekomt.’

18

En Melchisedek, de koning van
Salem, liet brood en wijn
brengen. Hij was een priester van
God, de Allerhoogste, 19 en sprak
een zegen over Abram uit:
‘Gezegend zij Abram door God,
de Allerhoogste, schepper van
hemel en aarde. 20 Gezegend zij
God, de Allerhoogste: uw
vijanden leverde Hij aan u uit.’
Abram gaf aan Melchisedek een
tiende van wat hij had heroverd.
21
De koning van Sodom verzocht
Abram hem de mensen terug te
geven, de bezittingen mocht
Abram houden. 22 Maar Abram

Zingen: De Here God heeft tot mijn heer gesproken, Psalm 110
Kleine cantorij: 1
Allen: 2

2)

Hij reikt u zelf de scepter van de zege.
Van Sion uit bedwingt uw heerschappij
des vijands trots. Uw volk trekt allerwege
vrijwillig op, staat in de slag u bij.

Schriftlezing Brieven: Hebreeën 7, 1-3 en 15b-28
1

Want deze Melchisedek, koning
van Salem en priester van de
allerhoogste God, ging Abraham
tegemoet toen deze terugkeerde

van zijn overwinning op de
koningen, en zegende hem, 2
waarna Abraham hem een tiende
van alle buit gaf. Zijn naam
4

betekent ‘koning van de
gerechtigheid’, en verder is hij
ook koning van Salem, dat is
‘koning van de vrede’. 3 Hij heeft
geen vader of moeder, geen
stamboom, geen oorsprong of
levenseinde; hij is priester voor
altijd, en daarin lijkt hij op de
Zoon van God

mét een dergelijke bekrachtiging,
toen tegen Hem werd gezegd:
‘De Heer heeft gezworen, en
komt op zijn eed niet terug: “Jij
bent priester voor eeuwig.”’ 22
Daardoor staat Jezus garant voor
een beter verbond. 23 Zij moesten
met velen zijn, omdat de dood
hun belette priester te blijven, 24
maar omdat Hij blijft tot in
eeuwigheid, is ook zijn
priesterschap eeuwig. 25 Zo kan
Hij allen die God door Hem
naderen volkomen redden,
omdat Hij voor altijd leeft en zo
voor hen kan pleiten. 26 Een
hogepriester als Hij hadden we
ook nodig, iemand die heilig,
schuldeloos en zuiver is, van de
zondaars afgescheiden en ver
boven de hemelsferen verheven.
27
Hij hoeft niet, zoals de andere
hogepriesters, elke dag eerst
offers op te dragen voor zijn
eigen zonden en dan voor die
van het volk; dat heeft Hij immers
voor eens en altijd gedaan toen
Hij zichzelf offerde. 28 De wet stelt
mensen aan als hogepriester, en
mensen zijn behept met
zwakheid, maar met de
bekrachtiging onder ede die later
werd uitgesproken dan de wet, is
de Zoon aangesteld, die voor
altijd de volmaaktheid heeft
bereikt.

15

Nog duidelijker wordt het nu
deze nieuwe priester, het
evenbeeld van Melchisedek, 16
geen priester geworden is op
grond van de in de wet vereiste
menselijke afstamming, maar
door de kracht van zijn
onvergankelijk leven. 17 Over
Hem wordt immers verklaard: ‘Jij
bent priester voor eeuwig, zoals
Melchisedek.’ 18 Het eerder
gegeven gebod wordt ongeldig
verklaard omdat het te beperkt is
en niet voldoet 19 – de wet heeft
trouwens in geen enkel opzicht
de volmaaktheid gebracht –,
maar de hoop op iets beters
treedt ervoor in de plaats,
waardoor wij God dichter kunnen
naderen. 20 Bovendien is er
sprake van een bekrachtiging
onder ede. De Levitische
priesters ontvingen het
priesterschap zonder dat het
door een eed bekrachtigd werd,
21
Jezus daarentegen ontving het

Zingen: Psalm 110
Kleine cantorij: 3 en 4
Allen: 5
3)

Zie, uit de moederschoot van ’t morgengrauwen
brengt u de bloem van heel het volk zijn groet
in heilige feestdos, ja ’t zal om u dauwen
van levenslust en jeugdige overmoed.
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4)

De Heer heeft onherroepelijk gezworen,
dat gij als Melchisedek zijt gewijd.
Voorgoed zal u het priesterschap behoren.
De Heer is met u, Hij beslecht het pleit.

5)

Over de volken zal hij oordeel spreken.
Hij richt een slachting aan op 't wijde veld –
en op zijn tocht lest hij uit koele beken
zijn dorst, en heft het hoofd op als een held.

Schriftlezing Evangelie: Matteüs 22, 41-46
mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn
rechterhand, tot Ik je vijanden
onder je voeten heb gelegd.’”
45
Als David Hem dus Heer
noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon
zijn? 46 En niemand was in staat
Hem een antwoord te geven,
noch durfde iemand Hem vanaf
die dag nog een vraag te stellen.

41

Nu de farizeeën om Hem heen
stonden, stelde Jezus hun deze
vraag: 42 ‘Wat denkt u over de
messias? Van wie is Hij een
zoon?’ ‘Van David,’ antwoordden
ze. 43 Jezus vroeg: ‘Hoe kan
David Hem dan, sprekend door
de Geest, Heer noemen? Want
hij zegt: 44 “De Heer sprak tot

Zingen: U komt de lof toe, Lied 339a

Overdenking
Orgel
Zingen: Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here, Lied 272
Kleine cantorij: 1 en 2
Allen: 3 en 4

6

2)

Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

3)

Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.

4)

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Stil gebed
Collecten
Wij vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.
Thuis kunt u meevieren als u wilt, met een stukje brood
en een glaasje wijn bij het licht van een kaars.
7

-De Tafel van de HeerZingen: De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan,
Lied 762 (melodie Willem Vogel, Gezang 27)
Kleine cantorij: 1 en 2
Allen: 3, 4, 5 en 6

2)

Gezuiverd en belegen is de wijn,
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en zegen;
op deze berg zal ’t feestelijk toeven zijn,
hier leidt de Heer ons heen langs alle wegen.

3)

Op deze berg neemt Hij de sluier weg
waar alle volkeren mee zijn omwonden;
de duisternis zal worden afgelegd,
geheimen opgeklaard, boeien ontbonden.

4)

Wij treden aan het ontoegankelijk licht,
wij volkeren, wij heidenen, wij mensen;
wij zien het leven-zelf in het gezicht,
God haalt ons thuis van achter alle grenzen.

5)

En Hij, het leven-zelf, verslindt de dood
tot overwinning en van alle ogen
wist Hij de tranen af. Het ochtendrood
gaat stralend op, een opgang uit den hoge.

6)

Dit zeiden zijn profeten in zijn geest;
de bankring van de dood zal zijn gebroken,
de smaad van Israël wordt uitgewist;
zo zal het gaan, want zo heeft Hij gesproken.
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Nodiging
Tafelgebed
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: Lam Gods, Lied 408a

Vredegroet
Vgr.
Allen
Vgr.

De vrede van de Heer zij altijd met u.
Zijn vrede ook met u.
Wenst elkaar de vrede van Christus.
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Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Wij gaan staan

Zingen: Juich voor de koning van de Joden, Lied 526: 1 en 4

4) Juich voor de koning van de volken
buig voor zijn opperheerschappij,
zing halleluja! Uit de wolken
komt ons zijn heerlijkheid nabij.
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,
leg vrede in elkanders hand:
Hij die de beste wijn bewaarde
roept ons ter bruiloft in zijn land!

Uitzending en zegen
Allen

Amen, amen, amen.

Orgel
10

PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM

Liturgische kleur wit
Voorganger
Ouderling/lector
Diaken

:
:
:

Organist

:

ds Jurjen Zeilstra
Henk Aertsen
Machteld de Hoop
Willem van Someren Gréve
Hendrika Veerman en kleine cantorij

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

Collecten
Diaconie:
PAX
Kerkrentmeesters: Onderhoud Flentrop-orgel
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.

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

Interview met ds Jurjen Zeilstra
Op de Welkompagina van de website van de Protestantse gemeente Blaricum
staat een nieuw video-gesprek met ds Jurjen Zeilstra met, in deze coronatijd,
aandacht voor Psalm 107.

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

23 januari
30 januari
6 februari
13 februari

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds Jurjen Zeilstra
ds Hilde Honderd
ds Casper van Dorp
ds Arie de Boer
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Bussum
Laren
Utrecht

Agenda
Maandag 24 januari, 13.30 uur, provinciewandeling, vertrek bij de Dorpskerk.
De heer Tjeerd Hoekstra zal wijzen op bijzondere plaatsen in de drie dorpen
en twee provincies. Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen.
Na afloop coffee-to-go vanuit het Achterom. Info: Tjeerd: 035-5313430.
Dinsdag 25 januari: van 11 tot 12 uur Gebedskring in ’t Achterom.
Danken voor hetgeen we ontvangen en bidden om wijsheid om anderen bij te
kunnen staan. Info: Anne-Marie de Fouw, jetje@family.solconmail.nl
Vrijdag 28 januari: Cie. Kruispunt van 10-12 uur ‘koffieochtend’ voor onze
70-plus senioren in de huiskamer van ’t Achterom. We mogen nog steeds vier
mensen ontvangen, vandaar deze extra koffie-ochtend. Bent u slecht ter been
en wilt u opgehaald worden, dan kunt u zich aanmelden bij Bep Boekensteyn
telefoon: 06-5310 1347 of Anne-Marie de Fouw 06-2123 0727.

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.
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.
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

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?

Afbeelding voorzijde
Melchizedek, mozaïek 6e eeuw, San Vitale Ravenna, Italië
[Vb]
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