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Piano en fluit: 
- Ich Steh an deiner Krippen her 
- Sussex Carol 
- Mary’s Boy Child 
- Go, tell it on the mountain 
D. Sanderman (1956) 
 
Welkom en aansteken van de adventskaarsen 
 
Zingen: Komt allen tezamen, Lied 477 
 

 
refrein 

 
 

2 De hemelse engelen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige 
schreden! / refrein 
 

3 Het licht van de Vader, 
licht van den beginne, 
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 
goddelijk kind, gewonden in de 
doeken! / refrein 
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4 O kind, ons geboren, 
liggend in de kribbe, 
neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons 

harte! / refrein 

5 Zingt aarde en hemel, 
zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de 

mensen! / refrein 
 

 
 

-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: Psalm 2: 1 en 2 
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch 
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2 Die in de hemel is gezeten lacht, 

want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 
Hij spot met hen die spotten met zijn macht. 
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. 
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 
en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 
'Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning 
op Sions berg, de berg der heiligheid'. 

 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
 Vgr. Zo roepen wij U aan. 
 Allen Kyrie eleison, Lied 301e 
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Lofzang: Lied 481  
Hoor, de engelen zingen de eer 
 

 
 

2 Hij, die heerst op ’s hemels troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 

3 Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
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-De Heilige Schrift- 
 

Kindergesprek  
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 

Orgel en Fluit: Adagio uit Sonate in D 
L. Vinci (1690-1734) 
 

Schriftlezing Oude Testament: Ezechiël 37, 21-28 
 

(21) “Dit zegt God, de HEER: Ik 
haal de Israëlieten weg bij de 
volken waar ze terechtgekomen 
zijn, Ik zal ze overal vandaan 
bijeenbrengen en ze naar hun 
eigen land laten gaan. 22 Ik zal 
één volk van hen maken in het 
land en op de bergen van Israël, 
en één koning zal over hen allen 
regeren. Niet langer zullen ze uit 
twee volken bestaan en verdeeld 

zijn in twee koninkrijken. 23 Ze 
zullen zich niet meer 
verontreinigen met hun afgoden 
en hun afschuwelijke misdaden, 

Ik zal hen van hun zondige 
ontrouw redden en hen reinigen. 
Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal 
hun God zijn. 24 David, mijn 
dienaar, zal hun koning zijn, en 
samen zullen ze één herder 
hebben. Mijn regels zullen ze in 

acht nemen en mijn bepalingen 
zullen ze naleven. 25 Ze zullen 
wonen in het land dat Ik aan mijn 
dienaar Jakob gegeven heb, het 
land van jullie voorouders. Zij en 
hun kinderen en de kinderen van 
hun kinderen zullen daar voor 
altijd wonen, en mijn dienaar 
David zal voor altijd hun vorst 
zijn. 26 Ik sluit met hen een 
vredesverbond, een verbond dat 

eeuwig zal duren. Ik zal hun een 
vaste woonplaats geven en hen 
talrijk maken; mijn heiligdom zal 
voor altijd in hun midden staan.  
27 Bij hen zal Ik wonen; Ik zal hun 
God zijn en zij zullen mijn volk 
zijn. 28 En de volken zullen 
beseffen dat Ik, de HEER, Israël 
heilig doordat mijn heiligdom voor 
altijd in hun midden is.”’

 

Zingen: Psalm 2: 3 en 4     
 

3 Ik roep op aarde 't woord des Heren uit. 
Hij sprak tot mij: 'Zie Ik verwek u heden. 
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. 
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. 
Zie, al het volk tot in de verste streken, 
de ganse aarde geef Ik in uw macht 
Gij zult het aarden vat met ijzer breken, 
ja, het verbrijz'len door uw grote kracht'. 
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4 O machtigen, o koningen, wees wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
Vrees God den Heer en dien Hem naar zijn eis, 
verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede. 
Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 

en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 

 
Schriftlezing Brieven: Hebreeën 1, 1-4 
 

De Zoon verheven boven de engelen 
1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot 
de voorouders gesproken door de profeten; 2 nu, aan het einde van de 
tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij heeft aangesteld 
als erfgenaam van alles wat bestaat, en door wie Hij het heelal 
geschapen heeft. 3 Hij straalt Gods luister uit, Hij is zijn evenbeeld, met 
zijn machtig woord draagt Hij alles wat bestaat. Hij heeft, na de reiniging 
van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde 
van Gods hemelse majesteit, 4 ver verheven boven de engelen omdat Hij 

een eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij. 
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Zingen: Lied 473: 1 en 2 
Er is een roos ontloken 
 

 
 
2 Die roos van ons verlangen, 

dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 
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Schriftlezing Evangelie: Matteüs 1 
 

De afkomst van Jezus Christus 
1 Overzicht van de afstamming 
van Jezus Christus, zoon van 
David, zoon van Abraham. 
2 Abraham verwekte Isaak, Isaak 

verwekte Jakob, Jakob verwekte 
Juda en zijn broers, 3 Juda 
verwekte Peres en Zerach bij 
Tamar, Peres verwekte Chesron, 

Chesron verwekte Aram, 4 Aram 
verwekte Amminadab, 
Amminadab verwekte Nachson, 
Nachson verwekte Salmon,  
5 Salmon verwekte Boaz bij 
Rachab, Boaz verwekte Obed bij 
Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï 
verwekte David, de koning. 
David verwekte Salomo bij de 
vrouw van Uria, 7 Salomo 
verwekte Rechabeam, 
Rechabeam verwekte Abia, Abia 
verwekte Asaf, 8 Asaf verwekte 
Josafat, Josafat verwekte Joram, 
Joram verwekte Uzzia, 9 Uzzia 
verwekte Jotam, Jotam verwekte 

Achaz, Achaz verwekte Hizkia,  
10 Hizkia verwekte Manasse, 
Manasse verwekte Amos, Amos 
verwekte Josia, 11 Josia verwekte 

Jechonja en zijn broers rond het 
begin van de Babylonische 
ballingschap. 
12 Ten tijde van de Babylonische 
ballingschap verwekte Jechonja 
Sealtiël, Sealtiël verwekte 
Zerubbabel, 13 Zerubbabel 
verwekte Abiud, Abiud verwekte 
Eljakim, Eljakim verwekte Azor,  
14 Azor verwekte Sadok, Sadok 
verwekte Achim, Achim verwekte 
Eliud, 15 Eliud verwekte Eleazar, 
Eleazar verwekte Mattan, Mattan 

verwekte Jakob, 16 Jakob 

verwekte Jozef, de man van 
Maria. Bij haar werd Jezus 
verwekt, die Christus genoemd 
wordt. 
17 Van Abraham tot David telt de 
lijst dus veertien generaties, van 
David tot aan de Babylonische 
ballingschap veertien generaties, 

en vanaf de Babylonische 
ballingschap tot Christus veertien 
generaties. 
18 De afkomst van Jezus Christus 
was als volgt. Toen zijn moeder 
Maria al was uitgehuwelijkt aan 
Jozef maar nog niet bij hem 
woonde, bleek ze zwanger te zijn 
door de heilige Geest. 19 Haar 
man Jozef, die een rechtschapen 
mens was, wilde haar niet in 
opspraak brengen en dacht 
erover haar in stilte te verstoten. 
20 Toen hij dit overwoog, 
verscheen hem in een droom een 
engel van de Heer, die zei: 

‘Jozef, zoon van David, wees niet 
bang je vrouw Maria bij je te 
nemen, want het kind dat ze 
draagt is verwekt door de heilige 

Geest. 21 Ze zal een zoon baren. 
Geef Hem de naam Jezus, want 
Hij zal zijn volk bevrijden van hun 
zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd 
omdat in vervulling moest gaan 
wat bij monde van de profeet 
door de Heer is gezegd: 23 ‘De 
maagd zal zwanger zijn en een 
zoon baren, en men zal Hem de 
naam Immanuel geven,’ wat in 
onze taal betekent: ‘God is met 
ons’. 24 Jozef werd wakker en 
deed wat de engel van de Heer 

hem had opgedragen: hij nam 
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zijn vrouw bij zich, 25 maar hij had 
geen gemeenschap met haar 
voordat ze haar zoon gebaard 

had. En hij gaf Hem de naam 
Jezus. 

 

Zingen: Lied 473: 3 
 

3 Die bloem van Gods behagen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

 
Prediking 
 
Piano en Fluit: Berceuse 
G. Fauré (1845-1924) 
 
Zingen: Lied 476          
Nu zijt wellekome 
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2 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. 
Kyrieleis. 
 

3 Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet. 
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’ 

Kyrieleis. 
 

4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyrieleis. 
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-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 
 
Orgel en Fluit: Vivace en Allemande uit Sonate opus 17, nr.7 
J.C. Schikhard (±1680-1762) 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Lied 478 
Komt, verwondert u hier, mensen 
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2 Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken windt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die ’t al draagt in zijne hand. 

3 Die de hemel heeft geschapen 
en versiert het firmament, 
moet hier in een kribbe slapen, 
wordt in hooi en stro gewend. 
Die de schone serafijnen 
altijd heeft tot zijn gebod, 
heeft de beesten als de zijnen, 
laat zich steken in dit kot, 
in de doeken, in de hoeken 
van dit huisken zonder slot. 
 

4 O Heer Jesu, God en mense, 
die aanvaard hebt deze staat, 
geef mij wat ik door U wense, 

geef mij door uw kindsheid raad. 
Sterk mij door uw tere handen, 
maak mij door uw kleinheid groot, 
maak mij vrij door uwe banden, 
maak mij rijk door uwe nood, 
maak mij blijde door uw lijden, 
maak mij levend door uw dood! 
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Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel en Fluit: Giga uit Sonate opus 17, nr.7 
J.C. Schikhard (±1680-1762) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: Madonna van het dorp,  
olieverf op canvas 1938-1942, Marc Chagall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerst met ds. Jurjen Zeilstra 
 

Een nieuwe film met ds. Jurjen 
Zeilstra, “Kerst 2022 in de 
Dorpskerk” staat op de 
welkompagina van onze website. 
 
Daar staat ook de eigen blog van 
onze predikant onder de titel 
“Jurjen schrijft”. 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 

te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : wit 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector 
Lector 

: 
: 

Tjeerd Hoekstra 
Evelien Baan 

Diaken : Willem van Someren Gréve 
   

Organist 
Fluitist 
 

: 
: 

Hendrika Veerman 
Tineke Bakker 

Voorbede  
 

Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf in het voorbedenboek schrijven 
(op de tafel in de voorhof). 
 

 

Collecten 
 

Diaconie:                KiA - Kinderen in de knel  
Kerkrentmeesters:  instandhouding Eredienst 
 

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 tekstje dat u moet aanklikken, waarna u 
vanzelf door de betaling gevoerd wordt.  

Het standaard bedrag kunt u zelf wijzigen. 
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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 > 
 

 

Komende kerkdiensten 
 

Zaterdag 
 

31 december 
 

19.30 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra   (Oudjaarsavond) 
 

Zondag   1 januari 10.00 uur drs. Jan Greven              (Nieuwjaar)  

Zondag   8 januari 10.00 uur ds. Petra Barnard  

Zondag 15 januari 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

Agenda  
 

Er zijn deze week geen bijzondere activiteiten. 
 

 

Informatie 
 

Op onze website www.protestantsegemeenteblaricum.nl  
wordt de actuele informatie bijgehouden over de 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, 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 
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