Zondag onder het Octaaf van Kerstfeest
26 december 2021

De tranen van Rachel

Dorpskerk - Blaricum

Orgelspel
Een roze fris ontloken – J.J. van den Berg ( 1929-2020), Koraal en vijf variaties

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: Van ver, van oudsher aangereikt, Lied 326
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2 Dit woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit woord, dat God van oudsher sprak.
3 Dit woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet.
4 Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht.
5 Van ver, van oudsher aangezegd,
een naam, opnieuw op ons gelegd,
een woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.
6 O woord, zolang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

We gaan zitten
Kyriegebed
Vgr.
Heer ontferm u.
Allen
Christus ontferm u.
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Zingen: Loof God, gij christenen, maak Hem groot
Lied 474: 1, 2 en 3

2 Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer
op aard om kind te zijn,
een kindje arm en naakt en teer
al in een kribje klein,
al in een kribje klein.

3 Verzakende zijn macht en recht,
verkiest Hij zich een stal,
neemt de gedaante aan van een knecht,
de Schepper van het al,
de Schepper van het al.
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-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

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

Schriftlezing Oude Testament: 1 Koningen 17, 7 - 24 (NBV21)
7Maar

doordat het almaar niet
regende in het land, viel de rivier
na verloop van tijd droog. 8 Toen
richtte de HEER zich tot Elia met
de woorden: 9 ‘Ga naar Sarefat,
in de buurt van Sidon, en neem
daar je intrek. Ik heb een
weduwe daar opgedragen je van
voedsel te voorzien.’ 10 Elia ging
op weg naar Sarefat, en toen hij
bij de stadspoort aankwam, zag
hij een weduwe die bezig was
hout te sprokkelen. Hij riep haar
en vroeg of ze een kommetje
water voor hem wilde halen,
zodat hij zijn dorst kon lessen. 11
Terwijl ze wegliep om water te
halen, riep hij haar na of ze ook
een stuk brood voor hem wilde
meenemen. 12 ‘Zo waar
de HEER, uw God, leeft,’
antwoordde zij, ‘ik heb niets meer
in voorraad, alleen een handjevol
meel in de pot en een restje
olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb
net een paar takken geraapt om
iets te eten te maken voor mij en
mijn zoon. Als dat op is, zullen
we van honger sterven.’ 13 Maar
Elia zei: ‘Maak u niet ongerust.
Doe wat u van plan was, maar
bak van wat u in huis hebt eerst
iets voor mij en kom me dat
brengen.
Daarna kunt u voor uzelf en uw
zoon iets klaarmaken, 14 want dit

zegt de HEER, de God van
Israël: Tot op de dag dat Ik weer
regen op de aarde zal laten
vallen, zal er meel in de pot zijn
en zal de oliekruik niet leeg
raken.’ 15 De vrouw ging naar
huis en deed wat Elia had
gezegd. En ze hadden elke dag
te eten, zij, Elia en haar familie. 16
Er was meel in de pot en de
oliekruik raakte niet leeg, zoals
de HEER bij monde van Elia had
beloofd.
17 Enige tijd later werd het kind
van Elia’s gastvrouw ziek, en wel
zo ernstig dat ten slotte alle leven
uit hem week. 18 Toen zei de
vrouw tegen Elia: ‘Wat heb ik u
misdaan, godsman? Bent u soms
naar me toe gekomen om mijn
zonden aan het licht te brengen
en mijn zoon te doden?’ 19 ‘Geef
mij uw zoon,’ zei hij, en hij nam
de jongen van haar schoot en
droeg hem naar boven, naar de
kamer die hij in gebruik had, en
legde hem op zijn eigen bed. 20
Toen riep hij de HEER aan en
vroeg: ‘HEER, mijn God, waarom
treft U juist deze weduwe, die mij
gastvrijheid verleent, door haar
zoon te doden?’
21 Hij strekte zich driemaal over
het kind uit, daarbij de HEER
aanroepend met de woorden:
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‘HEER, mijn God, laat toch de
levensadem in de borst van dit
kind terugkeren.’
22 De HEER verhoorde Elia’s
smeekbede: de levensadem
keerde terug in de borst van het
kind, en het leefde weer.

23 Elia

nam het kind op, droeg het
naar beneden en gaf het aan zijn
moeder terug. ‘Kijk, uw zoon
leeft,’ zei hij. 24 Toen zei de vrouw
tegen Elia: ‘Nu weet ik dat u door
God gezonden bent en dat u
werkelijk namens de HEER
spreekt.’

Zingen: O onze Vader, trouwe Heer, Gezang 48: 1, 5 en 10 (1973)
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Heer, aller ogen zijn gericht
op U, die leven geeft en licht.
Geef ons vandaag ons daag'lijks brood,
spaar ons voor ziekte en hongersnood.
Geef ieder zo zijn deel, o Heer,
dat hij het neemt te uwer eer.

10 Amen dat is: zo zal het zijn.
Al is 't geloof maar zwak en klein,
Gods goede trouw is groot en sterk
en Christus pleit voor heel zijn kerk.
Waar in zijn naam gebeden is,
is Amen zeker en gewis.

Schriftlezing Brieven: Hebreeën 11, 32 - 35 (NBV21)
32 Wat

valt hier nog aan toe te
voegen? De tijd ontbreekt me om
te vertellen over Gideon en
Barak, Simson en Jefta, David en
Samuel, en over de profeten,
33 die door hun geloof
koninkrijken overwonnen,
gerechtigheid lieten gelden, en
kregen wat hun beloofd was; die
leeuwen de muil toeklemden,
34 aan vuur de laaiende kracht
ontnamen en ontkwamen aan de
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houw van het zwaard; die in
zwakheid kracht ontvingen, in de
oorlog machtige helden werden
en vijandelijke legers op de
vlucht joegen. 35 Vrouwen kregen
hun doden terug doordat die uit
de dood opstonden. Anderen
werden gemarteld tot de dood
erop volgde en wilden van geen
vrijlating weten, omdat ze
uitzagen naar een betere
opstanding.

Zingen: O Kerstnacht, schoner dan de dagen, Lied 510: 1, 2 en 3

2 Hij poogt d’onnoozle te vernielen
door ’t moorden van onnoozle zielen,
en wekt een stad- en landgeschrei
in Betlehem en op de akker
en maakt de geest van Rachel wakker,
die waren gaat door beemd en wei.
3 Dan naar het westen, dan naar ’t oosten.
Wie zal die droeve moeder troosten,
nu zij haar lieve kinders derft?
Nu zij die ziet in ’t bloed versmoren,
aleer ze nauwlijks zijn geboren,
en zoveel zwaarden rood geverfd?
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Schriftlezing Evangelie: Matteüs 2, 13 - 18 (NBV21)
‘Uit Egypte heb Ik mijn Zoon
geroepen.’
16 Toen Herodes begreep dat hij
door de magiërs misleid was,
werd hij verschrikkelijk kwaad, en
afgaande op het tijdstip dat hij
van de magiërs had gehoord, gaf
hij opdracht om in Betlehem en
wijde omgeving alle jongetjes van
twee jaar en jonger om te
brengen. 17 Zo ging in vervulling
wat gezegd is door de profeet
Jeremia: 18 ‘Er klinkt een stem in
Rama, geween en luid geklaag.
Rachel beweent haar kinderen
en wil niet worden getroost, want
ze zijn er niet meer.’

13 Nadat

zij op die manier de wijk
genomen hadden, verscheen er
aan Jozef in een droom een
engel van de Heer, die zei: ‘Maak
je gereed en vlucht met het kind
en zijn moeder naar Egypte. Blijf
daar tot ik je weer roep, want
Herodes is naar het kind op zoek
en wil het ombrengen.’ 14 Jozef
maakte zich gereed en week nog
diezelfde nacht met het kind en
zijn moeder uit naar Egypte, 15
waar hij bleef tot de dood van
Herodes. Zo moest in vervulling
gaan wat bij monde van de
profeet door de Heer is gezegd:

Zingen: Lied 510: 5
5 Bedrukte Rachel, schort dit waren:
uw kinders sterven martelaren
en eerstelingen van het zaad,
dat uit uw bloed begint te groeien
en heerlijk tot Gods eer zal bloeien
en door geen tirannie vergaat.

Prediking
Orgelspel
Ik kniel aan Uwe kribbe neer – E. Pepping (1901-1981)
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Zingen: Ik kniel aan uwe kribbe neer, Gezang 141 (1973)

2 Voor ik als kind ter wereld kwam,
zijt Gij voor mij geboren.
Eer ik een woord van U vernam,
hebt Gij mij uitverkoren.
Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
werd Gij een kindje, arm en naakt,
hebt Gij U mij gegeven.
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3 Temidden van de nacht des doods
zijt Gij, mijn zon, verrezen.
O zonlicht, mild en mateloos,
uw gloed heeft mij genezen.
O zon die door het donker breekt
en 't ware licht in mij ontsteekt,
hoe heerlijk zijn uw stralen.

-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
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Zingen: Vanwaar zijt Gij gekomen, Lied 494

2 Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3 Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

Uitzending en zegen
12

Allen Amen, amen, amen.
Orgelspel
Unto us a Child is born – G.F.Handel (1685-1759)/ bew. T.Parker

Afbeelding voorzijde: Guido Reni (1575-1642), kindermoord te
Bethlehem (1611/12, detail), olieverf op canvas, Pinacoteca
Nazionale, Bologna.
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PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM
Liturgische kleur: wit

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist

:
:
:
:

ds. Jurjen Zeilstra
Wil Vooijs
Machteld de Hoop
Hendrika Veerman

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

Collecten
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
Onze predikant ds Jurjen Zeilstra is na de dienst te spreken, of voor nader
contact per telefoon te bereiken op nummer < 035-624 7449, 06-2150 9446 >
en/of via email: < zeilstar@xs4all.nl >

Komende kerkdiensten
Vrijdag
Zondag
Zondag
Zondag

31 december
2 januari
9 januari
16 januari

19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
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ds. Jurjen Zeilstra
drs. Jan Greven, Blaricum
ds. Friso Mout, Baarn
ds. Jurjen Zeilstra

Agenda
Lockdown: voorlopig alleen virtuele/online kerkdiensten
Volkskerstzang
In eerste instantie zou op 16 december ‘s avonds de Volkskerkzang in
onze Dorpskerk plaatsvinden. Dit zou live gebeuren, met toegang voor
onze gemeenteleden, maar werd vanwege corona-maatregelen met
slechts een beperkt publiek op 11 december op video opgenomen. Deze
prachtige uitvoering, met een inleiding van onze predikant en tot slot
samenzang van bekende liederen, is vanaf 24 december 23.00 uur via
internet te zien op het volgende adres:
www.ro.nl/kerstconcert-2021-blaricum.
Deze link blijft vervolgens tot nader bericht beschikbaar.

Interview met ds. Jurjen Zeilstra
Vooraf gegaan met sfeerbeelden van de Dorpskerk en muziek is een gefilmd
interview met ds. Jurjen Zeilstra op onze website gezet.
De video is te zien via Actueel (protestantsegemeenteblaricum.nl).

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
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.
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.
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