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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 
 
Intochtslied: Lied 281 vers 1 t/m 4 en 10 

‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: Psalm van de zondag, Lied 43 vers 1, 2 en 3 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed voor de 40 dagentijd 
 Vgr.   Zo roepen wij U aan:  
 Allen Lied 301A 

Het geheel drie keer! 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Ezechiël 37:1-14 
 

1 Ik werd opnieuw door de hand 
van de HEER gegrepen. Zijn 
geest voerde mij mee en Hij zette 
mij neer in een dal vol 
beenderen. 2 Ik moest er aan alle 
kanten omheen lopen, en zo zag 
ik dat er verspreid over het dal 
heel veel beenderen lagen, die 
helemaal waren uitgedroogd. 3 
De HEER vroeg mij: 
‘Mensenkind, kunnen deze 
beenderen weer tot leven 
komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, 
mijn God, dat weet U alleen.’ 4 
Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg 
tegen deze beenderen: “Dorre 
beenderen, luister naar de 
woorden van de HEER! 5 Dit zegt 
God, de HEER: Beenderen, Ik ga 
jullie adem geven zodat jullie tot 
leven komen. 6 Ik zal jullie pezen 
geven, vlees op jullie laten 
groeien en jullie met huid 
overtrekken. Ik zal jullie adem 
geven zodat jullie tot leven 
komen. Dan zullen jullie beseffen 
dat Ik de HEER ben.”’ 
7 Ik profeteerde zoals mij was 
opgedragen. Zodra ik dat deed 
hoorde ik een geluid, er klonk 
een geruis van botten die naar 
elkaar toe bewogen en zich 
aaneenvoegden. 8 Ik zag pezen 
zich aanhechten en vlees 
groeien, ik zag hoe er huid over 
de botten heen trok, maar 
ademen deden ze nog niet. 9 

Toen zei Hij tegen mij: ‘Profeteer 
tegen de wind, profeteer, 
mensenkind, en zeg tegen de 
wind: “Dit zegt God, de HEER: 
Kom uit de vier windstreken, 
wind, en blaas in deze doden, 
zodat ze weer gaan leven.”’ 10 Ik 
profeteerde zoals Hij mij gezegd 
had, en de lichamen werden met 
adem gevuld. Ze kwamen tot 
leven en gingen op hun voeten 
staan: een onafzienbare menigte. 
11 En Hij zei tegen mij: 
‘Mensenkind, deze beenderen 
zijn het volk van Israël. Het zegt: 
“Onze botten zijn verdord, onze 
hoop is vervlogen, onze 
levensdraad is afgesneden.” 12 
Profeteer daarom en zeg tegen 
hen: “Dit zegt God, de HEER: 
Mijn volk, Ik zal jullie graven 
openen, Ik laat jullie uit je graven 
komen en Ik zal jullie naar het 
land van Israël brengen. 13 Mijn 
volk, als Ik je graven open en 
jullie uit je graven laat komen, 
zullen jullie beseffen dat Ik de 
HEER ben. 14 Ik zal jullie mijn 
adem geven zodat jullie weer tot 
leven komen, Ik zal jullie in je 
eigen land laten wonen, en jullie 
zullen beseffen dat Ik de HEER 
ben. Wat Ik gezegd heb, zal Ik 
doen – zo spreekt de HEER.”’ 
Eén God, één volk, één herder 

 



Zingen: Lied 130a 
‘Uit angst en nood stijgt mijn gebed’ 

 
Schriftlezing Evangelie: Johannes 11:1-7 en 17-44 
 

1 Er was iemand ziek, een zekere 
Lazarus uit Betanië, het dorp 
waar Maria en haar zus Marta 
woonden – 2 dat was de Maria 
die Jezus met olie gezalfd heeft 
en zijn voeten met haar haar 
heeft afgedroogd; de zieke 
Lazarus was haar broer. 3 De 
zussen stuurden iemand naar 
Jezus met de boodschap: ‘Heer, 
uw vriend is ziek.’ 4 Toen Jezus 

dit hoorde zei Hij: ‘Deze ziekte 
loopt niet uit op de dood, maar op 
de eer van God, zodat de Zoon 
van God geëerd zal worden.’ 5 
Jezus hield veel van Marta en 
haar zus, en van Lazarus. 6 Maar 
toen Hij gehoord had dat Lazarus 
ziek was, bleef Hij toch nog twee 
dagen waar Hij was. 7 Daarna zei 
Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten 
we teruggaan naar Judea 

 
17 Toen Jezus daar aankwam, 
hoorde Hij dat Lazarus al vier 
dagen in het graf lag. 18 Betanië 
ligt dicht bij Jeruzalem, op een 
afstand van ongeveer vijftien 
stadie, 19 en er waren dan ook 
veel Joden naar Marta en Maria 
gekomen om hen te troosten nu 
hun broer gestorven was. 20 Toen 
Marta hoorde dat Jezus 
onderweg was ging ze Hem 
tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 
21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als U 
hier was geweest, Heer, zou mijn 
broer niet gestorven zijn. 22 Maar 
zelfs nu weet ik dat God U alles 
zal geven wat U vraagt.’ 23 Jezus 
zei: ‘Je broer zal uit de dood 
opstaan.’ 24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik 
weet dat hij bij de opstanding op 
de laatste dag zal opstaan.’ 25 
Maar Jezus zei: ‘Ik ben de 
opstanding en het leven. Wie in 
Mij gelooft zal leven, ook 
wanneer hij sterft, 26 en ieder die 
leeft en in Mij gelooft zal nooit 
sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja, 
Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de 
messias bent, de Zoon van God 

die naar de wereld zou komen.’28 
Na deze woorden ging ze terug, 
ze nam haar zus Maria apart en 
zei: ‘De meester is er, en Hij 
vraagt naar je.’ 29 Zodra Maria dit 
hoorde ging ze naar Jezus toe, 30 
die nog niet in het dorp was, 
maar op de plek waar Marta Hem 
tegemoet was gekomen. 31 Toen 
de Joden die bij haar in huis 
waren om haar te troosten, Maria 
zo haastig zagen weggaan, 
liepen ze achter haar aan, want 
ze dachten dat ze naar het graf 
ging om daar te weeklagen. 32 
Zodra Maria op de plek kwam 
waar Jezus was en Hem zag, viel 
ze aan zijn voeten neer. Ze zei: 
‘Als U hier was geweest, Heer, 
zou mijn broer niet gestorven 
zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en de 
Joden die bij haar waren 
weeklaagden, en Hij ergerde 
zich. Diep bewogen 34 vroeg Hij: 
‘Waar hebben jullie hem 
neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom 
maar kijken, Heer.’ 35 Jezus 
begon te huilen, 36 en de Joden 
zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van 
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hem gehouden!’ 37 Maar er werd 
ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen 
van een blinde geopend, Hij had 
nu toch ook de dood van Lazarus 
kunnen voorkomen?’ 38 Weer 
ergerde Jezus zich. Hij liep naar 
het graf, een spelonk met een 
steen voor de opening. 39 Hij zei: 
‘Haal de steen weg.’ Marta, de 
zus van de dode, zei: ‘Maar 
Heer, de stank! Hij ligt er al vier 
dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: 
‘Ik heb je toch gezegd dat je 
Gods grootheid zult zien als je 
gelooft?’ 41 Toen haalden ze de 
steen weg. Daarop keek Hij 

omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U 
dat U Mij hebt verhoord. 42 U 
verhoort Mij altijd, dat weet Ik, 
maar Ik zeg dit ter wille van al 
deze mensen hier, opdat ze 
zullen geloven dat U Mij 
gezonden hebt.’ 43 Daarna riep 
Hij luid: ‘Lazarus, kom naar 
buiten!’ 44 De dode kwam 
tevoorschijn, zijn handen en 
voeten in linnen gewikkeld, en 
zijn gezicht bedekt door een 
doek. Jezus zei tegen de 
omstanders: ‘Maak de doeken 
los, en laat hem gaan. 

 
Zingen: Lied 852 

‘U komt mij, lieve God’ 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Lied 547 

‘Met de boom des levens’ 
 
Mededeling 

Zingen: Lied 730: 1 
Heer, herinner u de namen 
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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 
 
We gaan staan 

 
Zingen: Lied 905 

‘Wie zich door God alleen laat leiden’ 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding voorzijde 
 

Vincent van Gogh, de opwekking van Lazarus. 
Olieverf op doek, collectie Van Goghmuseum Amsterdam 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : paars 

 

Voorganger : ds. Sytze de Vries, Schalkwijk 
Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
Diaken : Willem van Someren Greve 

Organist : Hendrika Veerman 
   

 
 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                40-dagenactie: Bandar Jhula Nepal 
Kerkrentmeesters:  Pastoraat eigen gemeente 
 

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 tekst dat u moet aanklikken, waarna u vanzelf 
door de betaling gevoerd wordt. Het standaard bedrag kunt u aanpassen. 

 

 

Pastoraal contact met gastvoorganger 
 

Met ds. De Vries kunt u na de dienst spreken of per email: 
sytzedevries@planet.nl of per telefoon: 06-2039 6018 contact opnemen. 
 

 

mailto:sytzedevries@planet.nl
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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 
 

  2 april 
  Palmpasen 

 

10.00 
uur 

 

ds Jurjen Zeilstra 
 

Kinderdienst 

Donderdag   6 april 
Witte 
donderdag 

19.30 
uur 

ds Jurjen Zeilstra Avondmaal 

Vrijdag   7 april 
Goede 
Vrijdag 

19.30 
uur 

ds Jurjen Zeilstra Cantorij 

Zaterdag   8 april 
Stille 
Zaterdag 
Paaswake 

21.30 
uur 

ds Jurjen Zeilstra Doopgedachtenis 
+zanggroep 

Zondag   9 april 
Pasen 

10.00 
uur 

ds Jurjen Zeilstra Met trompet 

 

Agenda  
 

Maandagmiddag 27 maart 13.30 uur 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. 
 

Vanavond zondag 26 maart 17.00 uur is er in de Sint-Jansbasiliek in Laren 
een Choral Evensong. De koorzang is van het Koorhuys o.l.v. Paul Snoek. 
Voorganger is pastoor Van de Peet. De viering duurt een klein uur en u bent 
welkom. Deurcollecte bij de uitgang. 
 

Maandag 27 maart 19.00-20.30 uur Repetitie Dorpskerk. 
 

Maandag 27 maart: Kerkblad ‘Onderweg’ verschijnt! 
 

Dinsdag 28 maart om 11 uur Gebedskring, Achterom 1; 
Informatie bij mw. Henny Redeker, tel. 525 2413. 
 

Donderdag 30 maart Cie Kruispunt organiseert voor onze 70-plus senioren 
het ‘Uitje in buurt’ met een bezoek aan de tentoonstelling: ‘Kees van Dongen’ 
in het Singermuseum. Vertrek van het Oranjeweitje om 14 uur. 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Van Dongen is een van de meest bekende kunstenaars van de twintigste 
eeuw, samen met grootheden als Matisse, Braque en Picasso. Hij was enorm 
ambitieus. In de tentoonstelling krijgt u een compleet beeld van de kennis en 
kunde van deze publiekslieveling van Singer Laren. U wordt stap voor stap 
meegenomen op de weg die Van Dongen aflegt richting succes 
Het tijdslot is geboekt en u kunt zich, als u met ons mee wilt, opgeven bij 
Anne-Marie de Fouw, tel. 06-21230727 of Bep Boekensteijn, tel. 06-5310 
1347. Heeft u een ‘Museum- of “Vriend van het Singer’-kaart? Dan deze graag 
meenemen. 

 

Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie 
bijgehouden over de Dorpskerk. Onderaan deze pagina 
staan 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 www.kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op internet via 
een livestream met beeld en geluid direct of later te volgen; en via 
www.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? 
Neemt u dan contact op met dhr. Leo van Deutekom, telnr. 035-525 5478 of 
per e-mail: leo@vandeutekom.org. 
 

Via de link www.protestantsegemeenteblaricum.nl komt u op de website van 
de Protestantse Gemeente te Blaricum. 

 

 
Scan met uw mobiele telefoon deze QR-code.  
U komt dan direct op de website van de Protestantse 
Gemeente te Blaricum: protestantsegemeenteblaricum.nl 
   
 
 

 
 
  

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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Kerkcafé 30 maart 2023 
 

 
 

Donderdag 30 maart 2023 spreekt Jan Greven over in de Dorpskerk te 
Blaricum over: “De journalistiek onder druk”. Drs. Jan Greven is journalist, 
publicist en theoloog; hij is o.a. hoofdredacteur van Trouw en directeur van de 
IKON geweest. 
Aanvang 20.00 uur; de toegang is vrij. 
Het programma van het Kerkcafé voor 2023 wordt op de website 
https://www.pgblaricum.nl aangekondigd. 
Neem voor informatie over Kerkcafé de flyer mee van de tafel in de voorhof. 

 
 

[Vb] 

https://www.pgblaricum.nl/

