
 

Zondag 27 februari 2022 
 

wanneer 
Jantien Oldenziel 

in het ambt van ouderling voor het pastoraat 
zal worden bevestigd 
en Tjeerd Hoekstra 

in het ambt van ouderling-kerkrentmeester 
 
 

 
 
 

Toen de dag aanbrak riep Jezus zijn leerlingen 
 
 
 
 

Dorpskerk – Blaricum 
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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: Wij komen hier ter ere van uw naam 

Lied 274 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Heer ontferm u. 
Allen Christus ontferm u. 
 
Lofzang: Zing van de Vader die in den beginne 

Lied 304 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: 1 Koningen 8, 41-43 (NBV21) 
 

41 Ook wanneer een vreemdeling, 
die niet tot uw volk Israël behoort 

en die uit een ver land hierheen 
is gekomen om uw naam eer te 
bewijzen 42 – want ook daar is de 
faam van uw sterke hand en 
opgeheven arm doorgedrongen –
, wanneer een vreemdeling 
hierheen komt en een gebed richt 
naar deze tempel,  

43 luister dan vanuit de hemel, uw 
woonplaats, en doe wat hij U 

vraagt. Dan zullen alle volken op 
aarde uw naam leren kennen en 
ontzag voor U tonen, zoals uw 
volk Israël dat doet, en zij zullen 
weten dat uw naam verbonden is 
aan deze tempel, die ik heb 
gebouwd. 

 
Zingen: De laatsten worden de eersten 

Lied 990 
 
Schriftlezing Brieven: 1 Tessalonicenzen 5, 16-24 (NBV21) 
 
16 Wees altijd verheugd, 17 bid 
onophoudelijk, 18 dank God onder 
alle omstandigheden, want dat is 
wat Hij van u, die één bent met 
Christus Jezus, verlangt. 19 Doof 
de Geest niet uit 20 en heb geen 
minachting voor profetieën.  
21 Onderzoek alles, behoud het 

goede 22 en vermijd alle kwaad,  

in welke vorm dan ook. 23 Moge 
de God van de vrede uw leven 
geheel en al heiligen, en mogen 
heel uw geest, ziel en lichaam 
zuiver bewaard zijn bij de komst 
van onze Heer Jezus Christus.  
24 Hij die u roept is trouw en komt 
zijn belofte na. 

 
Zingen: De Geest des Heren is op hem 

Lied 530 
 
  



  
 
 

 

5 
 

 

Schriftlezing Evangelie: Lucas 6, 12-26 (NBV21) 
 
Aanstelling van de twaalf 
apostelen 
12 Op een van die dagen trok 
Jezus zich terug op de berg om 
tot God te bidden, en Hij bracht 
de hele nacht door in gebed.  
13 Toen de dag aanbrak, riep Hij 
zijn leerlingen bij zich en koos 
twaalf van hen uit, die Hij 
apostelen noemde: 14 Simon, aan 
wie Hij de naam Petrus gaf, diens 
broer Andreas, Jakobus en 
Johannes, Filippus en 
Bartolomeüs,  
15 Matteüs en Tomas, Jakobus, 
de zoon van Alfeüs, en Simon, 
bijgenaamd de Zeloot, 16 Judas, 
de zoon van Jakobus, en Judas 

Iskariot, die een verrader werd. 
Onderricht aan de leerlingen 
17 Toen Hij met hen de berg was 
afgedaald, bleef Hij staan op een 
plaats waar het vlak was. Daar 
had een groot aantal van zijn 
leerlingen zich verzameld, 
evenals een menigte mensen uit 
heel Judea en Jeruzalem en uit 
de kuststreek van Tyrus en 
Sidon. 18 Ze waren gekomen om 
naar Hem te luisteren en zich van 
hun ziekten te laten genezen; 
ook degenen die gekweld werden 
door onreine geesten werden 
genezen. 19 De hele menigte 

probeerde Hem aan te raken 
omdat er kracht van Hem uitging 
en Hij iedereen genas. 
20 Hij richtte zijn blik op zijn 
leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie 
die arm zijn, want voor jullie is 
het koninkrijk van God.  
21 Gelukkig jullie die nu honger 
hebben, want je zult verzadigd 
worden. Gelukkig wie nu huilt, 
want je zult lachen. 22 Gelukkig 
zijn jullie wanneer de mensen 
jullie omwille van de Mensenzoon 
haten en buitensluiten en 
beschimpen en je naam door het 
slijk halen. 23 Wees verheugd als 
die dag komt en spring op van 
blijdschap, want jullie zullen 

rijkelijk beloond worden in de 
hemel.  
Vergeet niet dat hun voorouders 
de profeten op dezelfde wijze 
hebben behandeld. 
24 Maar wee jullie die rijk zijn, 
jullie hebben je deel al gehad.  
25 Wee jullie die nu verzadigd zijn, 
want je zult honger lijden.  
Wee jullie die nu lachen, want je 
zult treuren en huilen. 26 Wee 
jullie wanneer alle mensen 
lovend over je spreken, want hun 
voorouders hebben de valse 
profeten op dezelfde wijze 
behandeld. 

 
Zingen: U komt de lof toe 

Lied 339b 
 
Prediking 
 
Orgel 



  
 
 

 

6 
 

 

Zingen: Jezus die langs het water liep 
Lied 531 

 
 

-Bevestiging- 
          
Presentatie  
 
Inleiding 
 

In het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt 
onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van 
mensen, aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak 
heeft toevertrouwd. Hun ambtswerk is bedoeld om de 
gelovigen toe te rusten 
tot getuigenis en dienst in de wereld en tot opbouw van het 
lichaam van Christus. Zij mogen dit werk verrichten, ziende 
op hem, die niet gekomen is om zich te laten dienen maar 
om te dienen. 
 
Een van de ambten is dat van ouderling. 
Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en 
tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God, zo 
worden in de kerk van Christus de ouderlingen aangesteld 
om de gemeente te houden aan haar roeping: een 
koninkrijk van priesters en een heilig volk te zijn. Door op 
te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de 
gemeente in deze tijd bemoedigen zij hun broeders en 
zusters in de navolging van Christus onze Heer. 
Hoe zouden wij een levende gemeente  zijn, als mensen 
niet telkens weer belangeloos werden opgezocht? En hoe 
zouden de predikanten de opdracht van de Goede Herder: 
‘Hoed mijn schapen!’ kunnen vervullen, als zij daarbij niet 
op de medewerking van ouderlingen mochten rekenen?  
 
Alle ambtsdragers, ouderlingen, diakenen en predikanten, 
hebben tezamen de verantwoordelijkheid als raad der kerk 
om de gemeente en elkaar in vieren, leren en dienen bij de 
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heilsgeheimen te bewaren: voor alle dingen zoeken wij 
immers Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. 
 
En jullie broeder en zuster, die nu gereed staan jullie 
ambtswerk te aanvaarden: herinner je altijd met 
dankbaarheid dat het Christus’ eigen kudde is, die je wordt 
toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed; het 
is zijn kerk. 
 
Aanvaard dan je dienst met blijdschap, 
Voed jezelf met het Woord van God, 
volhard in het gebed en vertrouw op de kracht van de 
heilige Geest.  

 
Gebed  
 
Zingen: Kom Schepper God, o heilige Geest 

      Lied 670: 1-6 
 
Vragen aan de ouderlingen 
   

Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door 
God zelf tot deze dienst bent geroepen? 
Aanvaardt u de heilige Schrift als enige regel van het 
geloof, en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee 
strijdig is? 
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen, met 
liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt, 
belooft u geheim te houden  

wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, 
en belooft u uw taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk? 

 
Gebed ter bevestiging en handoplegging 
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Vraag aan de gemeente 
 
We gaan staan 
 

Gemeente van Jezus Christus te Blaricum, 
nu deze broeder en zuster tot ouderlingen zijn bevestigd, 
belooft u hen te aanvaarden, hen te omringen met uw 
medeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee 
te werken in de dienst aan onze Heer? 
   

Antwoord: Ja, van harte. 
 
Zingen: Lied 670: 7 
 
We gaan zitten 
 
Verwelkoming  
door de voorzitter van de kerkenraad 
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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: Geef vrede door van hand tot hand 

Lied 1014          
 
Uitzending en zegen 
 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: Bergrede, Károly Ferenczy, 1896  
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : rood 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Wil Vooijs 
Diaken : Machteld de Hoop 
   

Organist 
 

: Hendrika Veerman 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Stichting Child  
Kerkrentmeesters:  herstel stormschade kerkdak 
 

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 per telefoon te bereiken op nummer  
< 035-624 7449, 06-2150 9446 > en/of via email: < zeilstar@xs4all.nl > 
 

 

Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
 

  6 maart 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Zondag 13 maart 10.00 uur ds. Klaas Touwen, Deil en Enspijk  

Zondag 20 maart 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 27 maart 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

40-dagen kalender 
 

De 40-dagenkalender van onze buurgemeente Laren-Eemnes is ook voor ons 
weer in beperkte oplage beschikbaar. Na afloop van deze dienst in de Voorhof 
verkrijgbaar bij Henk Aertsen; hij kost 5 euro. 
 

 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Ma 28 febr. om 10.30 uur Gebedskring in ’t Achterom  
Bidden voor vrede!!! Bidden voor wijsheid voor de machtshebbers. Voor kracht 
en moed voor hulpverleners ter plaatse in Oekraïne, maar ook voor degenen 
die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Voor mensen op de vlucht waar ook ter 
wereld. 
 

Ma 28 febr. Kerkwandeling!  Vertrek is om 13.30 uur bij droog weer, zoals 
vanouds bij de P op de Tafelberg!  Onze Anneke is terug uit Tenerife en zorgt 
dat we weer een goed wandeltempo aanhouden. Denkt u aan goede 
wandelschoenen. Honden mogen mee, mits aangelijnd. Na afloop drinken we 
gezellig een cappuccino in het Restaurant. Informatie bij Tjeerd Hoekstra, tel. 
5313430. Aanmelden onnodig, maar we vertrekken op tijd. 

Woe 2 maart Repetitie cantorij in de kerkzaal. 

Vr 4 maart Cie Kruispunt organiseert van 10-12u een koffie-ochtend in Pand 
Achterom. Wilt u opgehaald worden? Voor deze vrijdag kunt u contact 
opnemen met Sabine van Dijk: tel. 693 72 58 of Anne-Marie de Fouw 06-
21230727. Iedereen van 70-plus is van harte welkom. Shalom! 
 

 

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. 
    

 
 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org
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<<<< deze QR-code brengt u direct  
naar de website van pg-Blaricum 

(de WELKOM-pagina) 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ho] 
 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/

