Beloken Pasen
24 april 2022

Blijf bij ons …

Dorpskerk - Blaricum

Orgel
Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Stilte
We 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.
Groet
Gebed van toenadering
Zingen: Zing een nieuw lied voor God de Here
Psalm 98: 1, 2 en 4
We gaan zitten

Inleiding
Kyriegebed
Vgr.
Allen
Vgr.
Allen

Zo roepen wij U aan.
Kyrie eleison, Lied 301a
Heer ontferm u.
Christus ontferm u.

Lofzang: Wij komen als geroepen
Lied 612: 1 en 3
2

-De Heilige Schrift-

Gebed
Vgr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Psalm 111 (NBV21)
Halleluja!
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Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.
Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.
Hij gaf voedsel aan wie Hem vrezen,
eeuwig gedenkt Hij zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.
Rechtvaardig en eerlijk is het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.
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Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
leven naar zijn regels getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Zingen: Van ganser harte loof ik Hem
Psalm 111: 1, 4 en 6

3

Schriftlezing Evangelie: Lucas 24: 13-35 (NBV21)
zagen ze niet.’ 25 Toen zei Hij
tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo
weinig verstand en zijn jullie zo
traag van begrip dat jullie niet
geloven in alles wat de profeten
gezegd hebben? 26 Moest de
messias al dat lijden niet
ondergaan om zijn glorie binnen te
gaan?’ 27 Daarna verklaarde Hij
hun wat er in al de Schriften over
Hem geschreven stond, en Hij
begon bij Mozes en de Profeten.
28
Ze naderden het dorp waarheen
ze op weg waren. Jezus deed
alsof Hij verder wilde reizen. 29
Maar ze drongen er sterk bij Hem
op aan om dat niet te doen en
zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is
bijna avond en de dag loopt ten
einde.’ Hij ging met hen mee en
bleef bij hen. 30 Toen Hij met hen
aanlag voor de maaltijd, nam Hij
het brood, sprak het zegengebed
uit, brak het en gaf het hun. 31 Nu
werden hun ogen geopend en
herkenden ze Hem. Maar Hij werd
onttrokken aan hun blik. 32 Daarop
zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde
ons hart niet toen Hij onderweg
met ons sprak en de Schriften
voor ons ontsloot?’ 33 Ze stonden
op en gingen meteen terug naar
Jeruzalem, waar ze de elf en de
anderen aantroffen, 34 die tegen
hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk
uit de dood opgewekt en Hij is aan
Simon verschenen!’ 35 De twee
leerlingen vertelden wat er
onderweg gebeurd was en hoe Hij
zich aan hen kenbaar had
gemaakt door het breken van het
brood.
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Diezelfde dag gingen twee van
de leerlingen op weg naar
Emmaüs, een dorp dat zestig
stadie van Jeruzalem verwijderd
ligt. 14 Ze spraken met elkaar over
alles wat er was voorgevallen. 15
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek
waren, kwam Jezus zelf naar hen
toe en liep met hen mee, 16 maar
hun blik werd vertroebeld, zodat
ze Hem niet herkenden. 17 Hij
vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch
over te praten?’ Daarop bleven ze
somber gestemd staan. 18 Een van
hen, die Kleopas heette,
antwoordde: ‘Bent U dan de enige
vreemdeling in Jeruzalem die niet
weet wat daar deze dagen
gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun:
‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat
er gebeurd is met Jezus van
Nazaret, een machtig profeet in
woord en daad in de ogen van
God en van het hele volk. 20 Onze
hogepriesters en leiders hebben
Hem ter dood laten veroordelen
en laten kruisigen. 21 Wij leefden in
de hoop dat Hij degene was die
Israël zou bevrijden, maar
inmiddels is het de derde dag
sinds dit alles gebeurd is. 22
Bovendien hebben enkele
vrouwen uit ons midden ons in
verwarring gebracht. Toen ze
vanmorgen vroeg naar het graf
gingen, 23 vonden ze zijn lichaam
daar niet en ze kwamen vertellen
dat er engelen aan hen waren
verschenen, die zeiden dat Hij
leeft. 24 Een paar van ons zijn toen
ook naar het graf gegaan en
troffen het aan zoals de vrouwen
hadden gezegd, maar Jezus
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Zingen: De Heer is onze reisgenoot
Lied 646: 1, 2, 3 en 4
Prediking Lucas 24: 29 ‘Blijf bij ons …
Orgel
Zingen: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
Lied 247: 1, 2, 3, 4 en 5

-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: Geef vrede, Heer, geef vrede
Lied 1010: 1 en 2
Uitzending en zegen
Allen
Orgel

Amen, amen, amen.
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PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM
Liturgische kleur: wit
Voorganger
Ouderling/lector
Diaken
Organist

:
:
:
:

Prof. Bas de Gaay Fortman, Ermelo
Henk Aertsen
Machteld de Hoop
Hendrika Veerman

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

Pastoraal contact
Prof. De Gaay Fortman is na de dienst in de voorhof te spreken.
Voor nader contact is hij bereikbaar per email: b.degaayfortman@uu.nl

Collecten
Diaconie:
Hospice Huizen
Kerkrentmeesters: Het orgelfonds / onderhoud van het 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.

Oproep taakgroep vluchtelingen
Wat kunnen we doen voor gevluchte Oekraïners?
We willen als Dorpskerk graag doen wat we kunnen voor gevluchte Oekraïners.
Er is vanuit diaconie en consistorie een kleine taakgroep gevormd (Marry van
Haandel-Ouwehand, Anne-Marie de Fouw, Machteld de Hoop en Jurjen
Zeilstra) die wil inventariseren wat we kunnen en willen doen.
Ook hebben we contact met de gemeente opgenomen over de te verwachten
hulpvragen. We denken aan vormen van begeleiding, taallessen, materiaal,
onderdak e.d. Hebt u zelf een idee? Meld het ons op:
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl of via het telefoonnummer
035-624 7449 van ds Zeilstra.
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Pastorale zorg
Onze predikant ds Jurjen Zeilstra is voor pastorale zorg per telefoon te
bereiken op nummer 035-624 7449 en 06-2150 9446 en/of via email:
zeilstar@xs4all.nl

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag

1 mei
8 mei
15 mei

10.00 uur
10.00 uur
11.00 uur

Zondag

29 mei

10.00 uur

ds Evert Jan van Katwijk
ds Jurjen Zeilstra
ds Jurjen Zeilstra en
ps. Andrea Geria
ds Rob Fechner

Nederhorst den Berg
Oec. BEL-dienst,
St.Vitus / Blaricum
Maarsbergen

Agenda
Maandag 25 april 13.30 uur Kerkwandeling; o.l.v. onze kerk-wandelcoach
Anneke van ’t Hull. Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Tafelberg bovenaan
de Naarderweg. Denkt u aan goede wandelschoenen? Opgeven niet
noodzakelijk, doch we vertrekken op tijd! Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl

Koningsdag

Woensdag 27 april op deze woensdag t/m
woensdag 4 mei is de Cantorij met vakantie.

Woensdag 27 april is sluitingsdatum m.b.t. inleveren kopij kerkblad.
Donderdag 28 april, Cie Kruispunt.
Het ‘uitje in de buurt’ wordt verplaatst naar: vrijdag 6 mei van 10-14 uur koffieochtend in de bollenvelden van de Flevopolder!
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Agenda
In Colossenzen 1:15-23 lezen we dat God de Schepper is van al het zichtbare
en onzichtbare in de hemel en op de aarde. God is
in zijn Zoon voor ons zichtbaar geworden.
Wist u, dat de tulp een gebedsbloem is? De
bladeren vouwen zich over elkaar heen in een
houding van ootmoed en symboliseren zo de
eerbied en verbondenheid van het samen bidden.
Volgende week meer informatie over deze koffieochtend door de cie. Kruispunt. Alvast opgeven kan
bij: Bep Boekensteijn of Anne-Marie de Fouw

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

Kerkcafé, 28 april 2022

Met het overkoepelende thema ‘De wereld en het ik’ zal Dr. Jurjen Zeilstra een
lezing houden over Hannah Arendt (1906-1975)
De Duits-Joodse Hannah Arendt is altijd een mens geweest met een heel eigen
overtuiging. Zij studeerde filosofie en theologie bij onder andere de
fenomenologen Martin Heidegger en Edmund Husserl, totdat zij, na de
machtsovername van Hitler, Duitsland moest verlaten. Na een periode in
Frankrijk kwam zij in New York terecht. Zij voelde zich gedreven het
totalitarisme en het massieve kwaad waarvan zij in haar leven getuige was, te
begrijpen. Leidende vragen in haar werk gaan uit naar het dragen van
individuele verantwoordelijkheid en de zoektocht naar een zinvol bestaan in
werk met betekenis en de functie van kritisch denkvermogen in dit verband.
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