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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: Heil hem wie God een plaats bereidt, Psalm 91: 1 
Cantorij: antifoon 
Allen: vers 1 
Cantorij: antifoon 
 
We gaan zitten 
 

Inleiding 
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Kyriegebed 
Vgr.  Zo roepen wij U aan. 
Allen refrein Lied 547 
 

 
 
Kyrielied: Met de boom des levens, Lied 547 
Allen: 1, 2 en 3 
Cantorij: 4 en 5 
Allen: 6 
 

-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 40, 1-11 
 

1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. 
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend 
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, 
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden 
uit de hand van de HEER heeft ontvangen. 
3 Hoor, een stem roept: 
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, 
effen in de wildernis een pad voor onze God. 
4 Laat elke vallei verhoogd worden 
en elke berg en heuvel verlaagd, 
laat ruig land vlak worden 
en rotsige hellingen rustige dalen. 
5 De luister van de HEER zal zich openbaren 
voor het oog van al wat leeft. 
De HEER heeft gesproken!’ 
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6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ 
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? 
De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. 
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt 
wanneer de adem van de HEER erover blaast. 
Ja, als gras is dit volk.’ 
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, 
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. 
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, 
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, 

verhef je stem, vrees niet. 
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’ 
10 Ziehier God, de HEER! 
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. 

Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit. 
11 Als een herder weidt Hij zijn kudde: 
zijn arm brengt de lammeren bijeen, 
Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien. 

 
Zingen: God roept de mens op weg te gaan, Lied 542 
Cantorij: 1  -   Allen: 2, 3 en 4 
 
Schriftlezing Brieven: Jacobus 1, 1-18 
 

1 Van Jakobus, dienaar van God 
en van de Heer Jezus Christus. 
Aan de twaalf stammen in de 
diaspora. Ik groet u. 
2 Het moet u tot grote blijdschap 
stemmen, broeders en zusters, 

als u allerlei beproevingen 
ondergaat. 3 Want u weet: 
wanneer uw geloof op de proef 
wordt gesteld, leidt dat tot 

standvastigheid. 4 Als die 
standvastigheid ook 
daadwerkelijk blijkt, zult u 
volmaakt en volkomen zijn, 
zonder enige tekortkoming. 
5 Komt een van u wijsheid tekort? 
Vraag God erom en Hij, die aan 
iedereen geeft, zonder 
voorbehoud en zonder verwijt, 
zal u wijsheid geven. 6 Vraag vol 

vertrouwen, zonder enige twijfel. 
Twijfelaars zijn als de golven in 
zee, die door de wind nu eens de 
ene en dan weer de andere kant 
op worden geblazen. 7-8 Wie zo 
aarzelend en onberekenbaar is 

bij alles wat hij doet, moet niet 
denken dat hij iets van de Heer 
zal krijgen. 
9 Laat de onaanzienlijke gelovige 

trots zijn op zijn aanzien, 10 en de 
rijke op zijn nederige staat, want 
hij zal vergaan als een bloem in 
het veld. 11 Als de zon gaat 
branden en het gras door de hitte 
verdort, valt de bloem af en is het 
gedaan met zijn schoonheid. Zo 
zal ook de rijke vergaan terwijl hij 
volop met zijn zaken bezig is. 
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12 Gelukkig is de mens die in de 
beproeving staande blijft. Want 
wie de proef doorstaat, ontvangt 
als lauwerkrans het leven, zoals 
God heeft beloofd aan iedereen 
die Hem liefheeft. 13 Wie in 
verleiding komt, moet niet 
beweren: ‘Die verleiding komt 
van God.’ Want God stelt 
niemand aan verleiding bloot, 

zoals Hij zelf ook niet door iets 
slechts in verleiding kan worden 
gebracht. 14 Iedereen komt in 
verleiding door zijn eigen 

begeerte, die hem lokt en 
meesleept. 15 Is de begeerte 

bevrucht, dan baart ze zonde; en 
is de zonde volgroeid, dan brengt 
ze de dood voort. 
16 Geliefde broeders en zusters, 
vergis u niet: 17 elke goede gave, 
elk volmaakt geschenk komt van 
boven, van de Vader van de 
hemellichten; bij Hem is nooit 
enige verandering of 
verduistering waar te nemen.  
18 Hij wilde ons door de 
verkondiging van de waarheid tot 
leven roepen, zodat wij als het 
ware de eerste opbrengst van 

zijn schepping zijn. 

 
 
Cantorij: Psalm 91 (Muziek: Dirk Zwart, tekst: NBV 2004) 
 

Koor: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de 
schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER:  “Mijn toevlucht, mijn 
vesting, mijn God, op u vertrouw ik.” 
 

Allen: 

 
 

Koor: Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke 
pest, hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een 
toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.  
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die 
overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag 
die toeslaat midden op de dag.  
“Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.” 
 

Allen: 
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Koor: Allen vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je 
rechterhand, jou zal niet overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen 
worden gestraft. U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de 
Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.  
“Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.” 
 

Allen: 

 
 

Koor: Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. 
Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en 
adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. “Ik zal bevrijden wie mij 
liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mijn aan, ik 
geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen. 
Ik zal je redding zijn. 
“Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.” 
 

Allen: 

 

 
 
Schriftlezing Evangelie: Matteüs 4, 1-11 
 

1 Daarna werd Jezus door de 
Geest meegevoerd naar de 
woestijn om door de duivel op de 
proef gesteld te worden. 2 Nadat 
Hij veertig dagen en veertig 
nachten had gevast, had Hij 
grote honger. 3 Toen kwam de 
beproever naar Hem toe en zei: 
‘Als U de Zoon van God bent, 
beveel die stenen dan in broden 
te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf 
hem ten antwoord: ‘Er staat 
geschreven: “De mens leeft niet 
van brood alleen, maar van ieder 
woord dat klinkt uit de mond van 
God.”’ 5 Vervolgens nam de 
duivel Hem mee naar de heilige 

stad, zette Hem op het hoogste 
punt van de tempel 6 en zei tegen 
Hem: ‘Als U de Zoon van God 
bent, spring dan naar beneden. 
Want er staat geschreven: “Zijn 
engelen zal Hij opdracht geven 
om U op hun handen te dragen, 
zodat U uw voet niet zult stoten 
aan een steen.”’ 7 Jezus 
antwoordde: ‘Er staat ook 
geschreven: “Stel de Heer, uw 
God, niet op de proef.”’ 8 De 
duivel nam Hem opnieuw mee, 
nu naar een zeer hoge berg. Hij 
toonde Hem alle koninkrijken van 
de wereld in al hun pracht 9 en 
zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U 
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zich voor mij neerwerpt en mij 
aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus 
tegen hem: ‘Ga weg, Satan! 
Want er staat geschreven: 
“Aanbid de Heer, uw God, vereer 

alleen Hem.”’ 11 Daarna liet de 
duivel Hem met rust, en meteen 
kwamen er engelen om Hem te 
dienen. 

 
Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, Lied 339f 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Een mens te zijn op aarde, Lied 538 
Allen: 1, 3 en 4 
Cantorij: 2 

 

 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 

Collecten 
 
 
 

-De Tafel van de Heer- 
 
Zingen: Het brood dat ons voor ogen staat, Lied 389 
Cantorij: 1 
Allen: 2, 3 en 4 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed: “Gij, louter licht”, Lied 403d 
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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.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
Allen Zijn vrede ook met u. 
Vgr.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
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Gemeenschap van brood en wijn in een lopende viering 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Alles wat over ons geschreven is, Lied 536 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
Verzoeking van Jezus in de woestijn, Brevier van Beatrijs van 
Assendelft, ca.1485, Catharijneconvent Utrecht. 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : paars 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Henk Aertsen 
Diakenen : Willem van Someren Gréve, 

Machteld de Hoop 
   

Organist 
Cantorij 
 

: 
: 

Hendrika Veerman 
olv. Richard Vos 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                40-dagenactie 
Kerkrentmeesters:  instandhouding kerkelijke gebouwen 
 

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 
Zondag   5 maart 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 12 maart 10.00 uur ds. Heleen van Beelen, Laren  

Zondag 19 maart 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 26 maart 10.00 uur ds. Sytze de Vries, Schalkwijk  
 

Agenda  
 

Mededeling! 

De intekenlijst voor de huispaaskaars ligt op de tafel bij de koster. 
 

Maandagmiddag 27 februari 13.30 gaan we weer aan de wandel, althans bij 
goede weersomstandigheden. We starten vanaf de parkeerplaats op de 
Tafelberg. We wandelen een uurtje in een tempo dat past bij onze groep. Na 
een rondje door de dreven drinken we iets in de Eendracht. Uw huisdier mag 
mee mits deze aan de riem is, want dat hoort op de heide gedaan te worden. 
Zolang Anneke van 't Hull in warmere streken verblijf houdt neemt Tjeerd 
Hoekstra de groep mee op weg door de mooie natuur bij ons in de buurt. 
 

Dinsdag 28feb 13:00 Gebedskring in ’t Achterom 
 

Vrijdag 3mrt 10-12uur Koffieochtend Cie. Kruispunt 
 

 

40-dagenkalender 
 

De 40-dagenkalender van onze 
zustergemeente Laren-Eemnes is 
weer uit en is ook voor ons weer 
beschikbaar. In de Voorhof kunt u 
bij Henk Aertsen uw exemplaar 
kopen voor slechts € 5.  
Haast u, want de oplage is beperkt. 
 

 
  

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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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. 
 

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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