Zondag Laetare
Vierde zondag van de 40-dagentijd
27 maart 2022

Thuiskomen en feestvieren
Dorpskerk - Blaricum

Orgel
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingWe gaan staan

Bemoediging
Vgr.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Allen
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vgr.
die recht doet aan verdrukten,
Allen
brood geeft aan de hongerigen.
Gebed van toenadering
Zingen: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
Psalm 122
We gaan zitten

Inleiding
Kyriegebed
Vgr.
Heer, ontferm U.
Allen
Christus, ontferm U.
Kyrielied: O Heer, verberg U niet voor mij,
Lied 944: 1 en 4

-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
De Heer zal bij u zijn.
Allen
De Heer zal u bewaren.
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Schriftlezing Oude Testament: 2 Kronieken 36, 11-23
11

Sedekia was eenentwintig jaar
oud toen hij koning werd. Elf jaar
regeerde hij in Jeruzalem. 12 Hij
deed wat slecht is in de ogen van
de HEER, zijn God, en boog het
hoofd niet voor Jeremia toen die
hem in opdracht van de HEER
waarschuwde. 13 Ook kwam hij in
opstand tegen koning
Nebukadnessar, die hem bij God
trouw had laten zweren. Koppig
en halsstarrig weigerde hij terug
te keren naar de HEER, de God
van Israël. 14 Ook de leiders van
de priesters en het volk
verzaakten voortdurend hun
plichten, gaven zich over aan de
verfoeilijke praktijken van andere
volken en bezoedelden de tempel
die de HEER in Jeruzalem
geheiligd had.
15
De HEER, de God van hun
voorouders, waarschuwde hen bij
monde van zijn boden, die Hij
telkens opnieuw naar hen toe
zond omdat Hij zijn volk en zijn
woning voor de ondergang wilde
behoeden. 16 Maar zij lachten
Gods boden uit, minachtten zijn
woorden en dreven de spot met
zijn profeten, totdat de toorn van
de HEER tegen zijn volk zo hoog
oplaaide dat niets hen meer kon
helpen. 17 Toen stuurde Hij de
koning van de Chaldeeën op hen
af, die hun uitgelezen mannen
ombracht in hun heilige tempel.
Niemand werd gespaard; jonge
mannen en vrouwen, oude
mensen en ook hoogbejaarden
werden aan de koning
uitgeleverd. 18 En alle voorwerpen
uit de tempel van God, de grote

zowel als de kleine, liet hij naar
Babel overbrengen, evenals de
schatten uit de tempel en de
kostbaarheden van de koning en
zijn raadsheren. 19 Ze staken de
tempel van God in brand en
haalden de stadsmuur van
Jeruzalem neer. Ook alle paleizen
werden in de as gelegd en alles
van waarde werd vernietigd. 20 De
mensen die aan het zwaard
ontkomen waren, werden als
ballingen naar Babylonië
meegevoerd, waar ze de koning
en zijn nakomelingen als slaven
dienden totdat het rijk in handen
viel van Perzië. 21 Zo ging in
vervulling wat de HEER bij monde
van Jeremia had voorzegd.
Zeventig jaar bleef het land braak
liggen en had het rust, totdat alle
niet in acht genomen
sabbatsjaren vergoed waren.
22
In het eerste regeringsjaar van
Cyrus, de koning van Perzië, liet
de HEER in vervulling gaan wat
Hij bij monde van Jeremia had
voorzegd. Hij zette de koning
ertoe aan om in zijn hele
koninkrijk mondeling en ook
schriftelijk het volgende besluit
bekend te laten maken:
23
‘Dit zegt Cyrus, de koning van
Perzië: Alle koninkrijken van de
aarde heeft de HEER, de God
van de hemel, mij gegeven. Hij
heeft mij opgedragen om voor
Hem een tempel te bouwen in
Jeruzalem, een stad in Juda.
Laten al diegenen onder u die tot
zijn volk behoren, zich verzekerd
weten van de hulp van de HEER,
hun God, en daarheen gaan.’
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Zingen: Hoor Gij ons aan,
Lied 364: 1, 2 en 3
Schriftlezing Brieven: 2 Korintiërs 5, 14-21
14

Wat ons drijft is de liefde van
Christus, omdat we ervan
overtuigd zijn dat één mens voor
alle mensen is gestorven,
waardoor alle mensen zijn
gestorven, 15 en dat Hij voor allen
is gestorven opdat de levenden
niet langer voor zichzelf zouden
leven, maar voor Hem die voor
de levenden is gestorven en is
opgewekt. 16 Daarom beoordelen
we vanaf nu niemand meer
volgens de maatstaven van deze
wereld; ook Christus niet, die we
vroeger wel volgens die
maatstaven beoordeelden. 17
Daarom ook is iemand die één
met Christus is, een nieuwe
schepping. Het oude is voorbij,
het nieuwe is gekomen. 18 Dit

alles is het werk van God. Hij
heeft ons door Christus met zich
verzoend en ons de taak
gegeven dat bekend te maken. 19
Inderdaad, God heeft in Christus
de wereld met zich verzoend: Hij
heeft de wereld haar
overtredingen niet aangerekend.
En ons heeft Hij de verkondiging
van de verzoening toevertrouwd.
20
Wij zijn gezanten van Christus,
God doet door ons zijn oproep.
Namens Christus vragen wij u
dringend: laat u met God
verzoenen. 21 Ter wille van ons
heeft God Hem die de zonde niet
kende één gemaakt met de
zonde, zodat wij in Hem
rechtvaardig voor God konden
worden.

Zingen: Lied 364: 4, 5 en 6
Schriftlezing Evangelie: Lucas 15, 11-32
Vervolgens zei Hij: ‘Iemand
had twee zonen. 12 De jongste
van hen zei tegen zijn vader:
“Vader, geef mij het deel van uw
bezit waarop ik recht heb.” De
vader verdeelde zijn vermogen
onder hen. 13 Na enkele dagen
verzilverde de jongste zoon zijn
bezit en reisde af naar een ver
land, waar hij een losbandig
leven leidde en zijn vermogen
verkwistte. 14 Toen hij alles had
uitgegeven, werd dat land
getroffen door een zware
hongersnood, en begon hij
11

gebrek te lijden. 15 Hij trok eropuit
en verhuurde zich aan een van
de inwoners van dat land, die
hem op het veld zijn varkens liet
hoeden. 16 Hij had graag zijn
maag willen vullen met de peulen
die de varkens te eten kregen,
maar niemand gaf ze hem. 17
Toen kwam hij tot zichzelf en
dacht: De dagloners van mijn
vader hebben eten in overvloed,
en ik kom hier om van de honger.
18
Ik zal naar mijn vader gaan en
tegen hem zeggen: “Vader, ik
heb gezondigd tegen de hemel

en tegen u, 19 ik ben het niet
meer waard uw zoon genoemd te
worden; behandel mij als een van
uw dagloners.” 20 Hij vertrok
meteen en ging op weg naar zijn
vader.
Zijn vader zag hem in de verte
al aankomen. Hij kreeg
medelijden en rende op zijn zoon
af, viel hem om de hals en kuste
hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon
tegen hem, “ik heb gezondigd
tegen de hemel en tegen u, ik
ben het niet meer waard uw zoon
genoemd te worden.” 22 Maar de
vader zei tegen zijn knechten:
“Haal vlug het mooiste gewaad
en trek het hem aan, doe hem
een ring aan zijn vinger en geef
hem sandalen. 23 Breng het
gemeste kalf en slacht het. Laten
we eten en feestvieren, 24 want
deze zoon van mij was dood en
is weer tot leven gekomen, hij
was verloren en is
teruggevonden.” En ze begonnen
feest te vieren.
25
De oudste zoon was op het
veld. Toen hij naar huis ging en
al dichtbij was, hoorde hij muziek
en gedans. 26 Hij riep een van de

knechten bij zich en vroeg wat
dat te betekenen had. 27 De
knecht zei tegen hem: “Uw broer
is thuisgekomen, en uw vader
heeft het gemeste kalf geslacht
omdat hij hem gezond en wel
heeft teruggekregen.” 28 Hij werd
woedend en wilde niet naar
binnen gaan, maar zijn vader
kwam naar buiten en probeerde
hem tot andere gedachten te
brengen. 29 Hij zei tegen zijn
vader: “Al jarenlang werk ik voor
u en nooit ben ik u
ongehoorzaam geweest als u mij
iets opdroeg, en u hebt mij zelfs
nooit een geitenbokje gegeven
om met mijn vrienden feest te
vieren. 30 Maar nu die zoon van u
is thuisgekomen, die uw
vermogen heeft verkwanseld aan
de hoeren, hebt u voor hem het
gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn
vader zei tegen hem: “Mijn
jongen, jij bent altijd bij me, en
alles wat van mij is, is van jou. 32
We kunnen toch alleen maar
feestvieren en blij zijn? Want je
broer was dood en is weer tot
leven gekomen, hij was verloren
en is teruggevonden.”’

Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven,
Lied 339 f
Preek
Orgel
Zingen: Wie heeft zijn geld verloren,
Lied 896
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-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Collecten

-De Tafel van de HeerZingen: Roept God een mens tot leven,
Lied 346
Nodiging in de kring
Tafelgebed
Zingen: Heilig, heilig, heilig,
Lied 404 a

Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26
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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.

Vredegroet
Vgr.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen
Zijn vrede ook met u.
Vgr.
Wenst elkaar de vrede van Christus.
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Zingen: Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen,
Psalm 133
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2)

Als olie die Aärons baard en kleren
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
voor wie eendrachtig samen zijn.
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
op Hermons top en daalt op Sion neer.
’t Wordt al een tuin voor God de Heer.

3)

Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Uitzending en zegen
Allen

Amen, amen, amen.
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PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM
Liturgische kleur paars
Voorganger
Ouderling/lector
Diaken

:
:
:

Organist

:

ds Jurjen Zeilstra
Anne-Marie de Fouw
Willem van Someren Gréve
Machteld de Hoop
Hendrika Veerman

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

Collecten
Diaconie:
Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes
Kerkrentmeesters: Onderhoudskosten van het orgel.
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.

Dorcas en Oekraïne
Uw giften voor de hulp, die de
stichting Dorcas samen met
andere christelijke Ngo’s geeft
aan Oekraïners op de vlucht,
zijn van harte welkom op:
NL38 RABO 0139 8079 93 t.n.v. Diaconie Protestante gemeente Blaricum
en in het offerblok in de voorhof.
Uw bijdrage wordt ingezet voor shelter, dekens, voedsel, hygiënepakketten en
traumazorg. Dank u wel! Adrienne Zeilstra

Oecumenisch avondgebed voor de vrede van Oekraïne
Dinsdag 5 april, 19.00 uur in de St Vitus te Blaricum: oecumenisch
avondgebed voor de vrede van Oekraïne.
Voorgangers: Kapelaan Andrea Geria en ds Jurjen Zeilstra.
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Oproep taakgroep vluchtelingen
Wat kunnen we doen voor gevluchte Oekraïners?
We willen als Dorpskerk graag doen wat we kunnen voor gevluchte
Oekraïners. Er is vanuit diaconie en consistorie een kleine taakgroep gevormd
(Marry van Haandel-Ouwehand, Anne-Marie de Fouw, Machteld de Hoop en
Jurjen Zeilstra) die wil inventariseren wat we kunnen en willen doen.
Ook hebben we contact met de gemeente opgenomen over de te verwachten
hulpvragen. We denken aan vormen van begeleiding, taallessen, materiaal,
onderdak e.d. Hebt u zelf een idee? Meld het ons op:
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl of via het telefoonnummer
035-624 7449 van ds Zeilstra.

Pastorale zorg
Ds Jurjen Zeilstra is, naar aanleiding van de dienst en voor nader contact, per
telefoon te bereiken op nummer 035-624 7449 en 06-2150 9446 en/of via
email: zeilstar@xs4all.nl

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Donderdag
Vrijdag
zaterdag

3 april
10 april
14 april
15 april
16 april

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
19.30 uur
21.30 uur

ds Cees Hendriks
ds Jurjen Zeilstra
ds Jurjen Zeilstra
ds Jurjen Zeilstra
ds Jurjen Zeilstra

Ede
Palmpasen
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paaswake

Agenda
Tot zaterdag 16 april is het offerblok dat midden in De Voorhof staat
voor Oekraïne-donaties via Dorcas geopend.
Maandag 28 maart 13.30 uur Kerkwandeling! O.l.v. onze Kerkwandelcoach
Anneke van ’t Hull vertrekken we bij droog weer voor een inspirerende
wandeling. Nu we halverwege de 40dagentijd zijn, ontluikt de natuur al meer
en meer; een reden voor af en toe een foto tijdens de onderlinge gesprekken.
Na afloop drinken we een cappuccino. Vertrek is op de parkeerplaats
bovenaan de Naarderweg bij de Tafelberg. Denkt u aan goede
wandelschoenen? Uw trouwe viervoeter, mits aangelijnd, mag ook mee.
Dinsdag 29 maart van 11-12uur Gebedskring in ’t Achterom.
Danken voor hetgeen ontvangen wordt en bidden om
wijsheid voor hulpverleners die vluchtelingen bijstaan;
voor oplossingen voor mensen die nog onderweg zijn
(zonder onderdak), in tijdelijke opvangplekken zitten of
verblijven bij gastgezinnen met onvoldoende middelen
om het verblijf te faciliteren. Danken voor mensen die voedsel en medicijnen
het land in brengen. Bidden voor bescherming voor hen en voor hulpverleners
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Agenda
ter plaatse in Oekraïne die zijn achtergebleven in een van de conflictgebieden;
voor voldoende medicijnen, verpleegkundigen, verzorgenden en artsen.
Woensdag 30 maart. Repetitie cantorij in de kerkzaal.
Donderdag 31 maart. Cie. Kruispunt organiseert voor onze 70-plussers een
‘Uitje in de buurt’ naar het Oude Ambachtenmuseum in Terschuur.
Vertrek 13.00 uur. Chauffeurs zijn beschikbaar. We rijden zoveel mogelijk met
elkaar mee. Bijdrage museumtoegang bedraagt € 5,--.
We zullen dit keer later dan normaal terug zijn, rekent u op 17.30 uur.
Aanmelden uiterlijk dinsdag 29 maart bij: Tiny de Wit, tel. 06-27893104,
Bep Boekensteijn 06-53101347, Sabine van Dijk, 06-52722772 of Anne-Marie
de Fouw 06-21230727.
Vrijdag 1 april is er geen koffie-ochtend in ’t Achterom voor Senioren.
Zaterdag 2 april van 10.00 tot 11.00 uur Wijkcontactpersonen-ontmoeting in
de Consistoriekamer i.v.m. Paasgroet. Koffie staat klaar om 10.00 uur.

Informatie en QR-code
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, dat kan per telefoon op
telnr. 035-525 5478 en/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.
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl

Afbeelding voorzijde
De terugkeer van de verloren zoon, olie op canvas,
Bartolomé Esteban Murillo, 1667/1670
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