
Eerste Zondag van de Advent 

27 november 2022 

Ad te Domine levavi 

 

 
 

Moeders van Jezus (I) 
 

Batseba 
 

Dorpskerk – Blaricum 
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Orgel 
 
 
Welkom en mededelingen 
 

-Voorbereiding- 

 
Stilte 
 
De eerste Adventskaars wordt ontstoken 
 
Gedicht 
 
We gaan staan 

 
Zingen: Mijn leven til ik, God, naar U omhoog 
Lied 432 a 
 
(antifoon) 

 
 
Zingen: Heer, ik hef mijn hart en handen 
Psalm 25: 1, 2 en 3 
 
(antifoon) 
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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 
 
We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Zo roepen wij U aan. 
Allen Kyrie eleison, Lied 301e 
 

Kyrielied: Kom tot ons, de wereld wacht, 
Lied 433 
 
 

-De Heilige Schrift- 
 

Kindergesprek 
 
Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: 2 Samuël 11, 1-27 
 
1 Bij het aanbreken van het 

voorjaar, de tijd waarin koningen 

gewoonlijk ten strijde trekken, 

stuurde David opnieuw het leger 

eropuit, onder leiding van Joab 

en zijn bevelhebbers, om de 

Ammonieten te verslaan en 

Rabba te belegeren. Zelf bleef hij 

in Jeruzalem achter. 2 Op een 

keer stond hij aan het eind van 

de middag op van zijn rustbed en 

liep wat heen en weer over het 

dak van het paleis. Beneden zag 

hij een vrouw die aan het baden 

was. Ze was heel mooi om te 

zien. 3 Hij liet uitzoeken wie ze 
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was, en men zei hem: ‘Dat is 

Batseba, de dochter van Eliam, 

de vrouw van de Hethiet Uria.’ 4 

David liet haar bij zich komen en 

sliep met haar. (De 

voorgeschreven periode van 

onthouding na haar onreinheid 

was juist verstreken.) Daarna 

ging ze terug naar huis. 5 Enige 

tijd later merkte ze dat ze 

zwanger was. Ze liet dat aan 

David berichten, 6 waarop David 

aan Joab opdracht gaf om Uria 

naar hem toe te sturen. 7 Uria 

meldde zich op bevel van Joab 

bij David, die hem vroeg hoe 

Joab en het leger het maakten en 

hoe het er met de oorlog 

voorstond. 8 Vervolgens zei hij: 

‘Ga naar huis en ontspan u wat.’ 

Toen Uria het paleis verliet, 

kreeg hij nog een geschenk van 

de koning mee. 9 Maar Uria ging 

niet naar huis; hij bleef slapen in 

het poortgebouw van het paleis, 

bij de manschappen van zijn 

heer. 10 Toen men David verteld 

had dat Uria niet naar huis was 

gegaan, zei hij tegen hem: ‘U 

hebt toch een lange reis achter 

de rug. Waarom bent u niet naar 

huis gegaan?’ 11 Uria 

antwoordde: ‘De ark en het leger 

van Israël en Juda zijn 

ondergebracht in hutten, 

opperbevelhebber Joab en zijn 

manschappen bivakkeren in het 

open veld; zou ik dan naar huis 

gaan om te eten en te drinken, 

en te slapen met mijn vrouw? Zo 

waar u leeft, dat doe ik niet!’ 12 

David zei tegen Uria: ‘Blijf ook 

vandaag nog hier, dan laat ik u 

morgen teruggaan.’ Uria bleef die 

dag dus nog in Jeruzalem. De 

dag daarop 13 nodigde David 

hem bij zich aan tafel en voerde 

hem dronken. Toch ging Uria ’s 

avonds niet naar huis, maar hij 

legde zich opnieuw te slapen bij 

de manschappen van zijn heer. 
14 De volgende morgen schreef 

David Joab een brief, die hij aan 

Uria meegaf. 15 In de brief stond: 

‘Stel Uria op waar het hevigst 

wordt gevochten en geef hem 

geen rugdekking, opdat hij wordt 

getroffen en sneuvelt.’ 16 Joab 

onderzocht waar de verdediging 

het sterkst was, en stelde Uria 

juist daar op. 17 De verdedigers 

van de stad deden een uitval 

naar Joab. Er vielen slachtoffers 

onder de soldaten van David, en 

ook Uria vond de dood. 18 Joab 

liet aan David verslag uitbrengen 

van de strijd 19 en beval de bode: 

‘Als je de koning het hele verloop 

van de strijd hebt verteld, 20 en 

als hij dan woedend aan je 

vraagt: “Waarom hebben jullie je 

zo dicht bij de stad gewaagd? 

Jullie konden toch weten dat ze 

vanaf de muur zouden schieten! 
21 Zijn jullie soms vergeten hoe 

Abimelech, de zoon van 

Jerubbeset, in Tebes aan zijn 

einde is gekomen? Een vrouw 

heeft toen vanaf de stadsmuur 

een maalsteen op zijn hoofd 

gegooid, zodat hij stierf. Waarom 

hebben jullie je dan zo dicht bij 
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de muur gewaagd?”, dan moet je 

zeggen: “Ook uw bevelhebber 

Uria is omgekomen.”’ 22 De bode 

ging naar David en vertelde hem 

alles wat Joab hem had 

opgedragen. 23 Hij zei tegen 

David: ‘Onze tegenstanders 

waren sterker dan wij en deden 

een uitval naar ons. We dreven 

ze terug tot voor de poort, 24 

maar toen namen de 

boogschutters ons vanaf de muur 

onder schot en sneuvelden er 

soldaten van de koning. Ook uw 

bevelhebber Uria is omgekomen.’ 
25 David droeg de bode op om 

tegen Joab te zeggen: ‘U moet er 

maar niet te slecht over oordelen; 

de oorlog eist nu eenmaal zijn tol. 

Houd moed! Heropen de aanval 

op de stad en maak haar met de 

grond gelijk.’ 
26 De vrouw van Uria kreeg 

bericht dat haar man was 

gesneuveld, en ze treurde om 

haar echtgenoot. 27 Toen de 

rouwtijd voorbij was, nam David 

haar bij zich aan het hof. Zij werd 

zijn vrouw en baarde hem een 

zoon. 

In de ogen van de HEER was 

het wel degelijk slecht wat David 

had gedaan. 

 
Zingen: Ontferm u God, ontferm u, hoor mijn klacht, 
Psalm 51:1 
 
Tweede Schriftlezing: Psalm 51, 1-15  
 

1  Voor de koorleider. Een psalm van David, 2 toen de profeet Natan 

hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had. 
 

3  Wees mij genadig, God, in uw trouw, 

U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit, 
4  was mij schoon van alle schuld, 

reinig mij van mijn zonden. 
5   Ik ken mijn wandaden, 

ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, 
6   tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd, 

ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. 
 

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn 

en uw oordeel zuiver. 
7  Ik was al schuldig toen ik werd geboren, 

al zondig toen mijn moeder mij ontving, 
8  maar U wilt dat waarheid mij vervult, 

U leert mij wijsheid, diep in mijn hart. 
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9   Zuiver mij met majoraan, dan word ik rein, 

was mij en ik word witter dan sneeuw. 
10 Laat mij vreugde en blijdschap horen: 

U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 
11 Sluit uw ogen voor mijn zonden 

en doe heel mijn schuld teniet. 
 

12 Schep, o God, een zuiver hart in mij, 

vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 
13 verban mij niet uit uw nabijheid, 

neem uw heilige geest niet van mij weg. 
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, 

de kracht van een sterke geest. 
 

15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, 

en zullen zondaars terugkeren tot U. 

 
Zingen: Hef op uw hoofden, poorten wijd, 
Lied 435: 1 en 2 
 
Schriftlezing Evangelie: Matteüs 21, 1-9 
 
1 Toen ze Jeruzalem naderden en 

bij Betfage op de Olijfberg 

kwamen, stuurde Jezus twee 

leerlingen eropuit 2 met de 

opdracht: ‘Ga naar het dorp dat 

daar ligt. Zodra je het 

binnenkomt, zul je een ezelin 

vinden die daar vastgebonden 

staat met haar veulen. Maak de 

dieren los en breng ze bij Me. 3 

En als iemand jullie iets vraagt, 

antwoord dan: “De Heer heeft ze 

nodig.” Dan zul je ze meteen 

meekrijgen.’ 4 Dit is gebeurd 

omdat in vervulling moest gaan 

wat door de profeet gezegd is: 5 

‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je 

koning is in aantocht, Hij is 

zachtmoedig en rijdt op een 

ezelin en op een veulen, het jong 

van een lastdier.”’ 
6 De leerlingen gingen op weg 

en deden wat Jezus hun had 

opgedragen. 7 Ze brachten de 

ezelin en het veulen mee, legden 

er mantels overheen en Jezus 

ging erop zitten. 8 Vanuit de 

menigte spreidden velen hun 

mantels op de weg uit, anderen 

braken takken van de bomen en 

spreidden die uit op de weg. 9 De 

talloze mensen die voor Hem uit 

liepen en achter Hem aan 

kwamen, riepen luidkeels: 

‘Hosanna voor de Zoon van 

David! Gezegend Hij die komt in 

de naam van de Heer. Hosanna 

in de hoogste hemel! 
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Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, 
Lied 339 f 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Lied 435: 3 en 4 
 
 

-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: God lof! Nu is gekomen, 
Lied 438 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : paars 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
Diaken : Machteld de Hoop 

Organist : Hendrika Veerman 
Kinderdienst  Beatrijs Bulder en Jantien Oldenziel 
Tieners  Kennismaken met Aliëtte van der Wal 
  en ds Jurjen Zeilstra 
   

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Kerk in Actie - Colombia 
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. 
 

 

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 > 
 

 

kinderdienst in de Dorpskerk 
 

Tijdens deze dienst is er kinderdienst in de Dorpskerk. Ook tieners zijn zeer 
welkom deze Eerste Advent! Na afloop van de dienst zijn jullie uitgenodigd in de 
consistoriekamer voor een korte kennismaking en verkennend gesprekje met 
Aliëtte van der Wal en ds. Jurjen Zeilstra. 

 
 
  

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
 

  4 december 
 

10.00 uur 
 

ds Jurjen Zeilstra 
 

 

Zondag 11 december 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra  

Zondag 18 december 10.00 uur ds René van den Beld Baarn 

Zondag 24 december 21.30 uur ds Jurjen Zeilstra Kerstnacht 
 

Stuur deze advent een kaart naar politici 
 

Er móet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in 
Griekenland en ook in Nederland. We kunnen niet langer wegkijken. Ook politici 
niet! Laten we dit onrecht daarom samen aanKAARTEN. Hoe? Door in de 
adventsperiode massaal een kaartje te sturen naar Den Haag. Dáár zitten de 
mensen die het huidige harde beleid menselijker kunnen maken. Geef 
vluchtelingen in Griekenland en Nederland een stem. In de voorhof ligt een 
voorbeeld tekst en namen van leden van de Tweede Kamer. 

 

Agenda  
 

Maandag 28 november 13.30 uur. Wandeling o.l.v. Tjeerd Hoekstra. 
Vanaf de P bij de Tafelberg maken we als het weer het toelaat, een wandeling 
van 1,5 uur in en om de natuurgebieden van Blaricum. Iedereen is welkom! Hond 
kan mee, mits aangelijnd. Aanmelden is niet nodig, maar we vertrekken op tijd!  
 

Dinsdag 29 november 11 uur. Gebedskring in ’t Achterom. 
Info: Henny Redeker, telnr. 06-1537 7312. 
 

Woensdag 30 november 18.30-20.00 uur. De ‘Dorpskerk Cantorij’ o.l.v. cantor 
Richard Vos repeteert in de kerkzaal. 
 

Vrijdag 2 december 10-12 uur. Cie Kruispunt organiseert een gezellige 
Koffieochtend in ’t Achterom voor onze 70-plus Senioren; ditmaal met een 
Adventsverhaal door onze gast ds. Jurjen Zeilstra. 
Mocht u opgehaald willen worden, neem dan -tijdig!- contact op met Sabine van 
Dijk: 035-693 72 58 of Anne-Marie de Fouw 06-2123 0727. 

 

Inzamelingsactie voor de VOEDSELBANK 
 

De Diaconie van de Dorpskerk Blaricum organiseert een Inzamelingsactie voor 
de VOEDSELBANK GOOI- en OMSTREKEN: 
 

Wilt u iets geven? U kunt de volgende producten voor of na de kerkdienst 
afgeven bij de ingang van de Dorpskerk aan de Bussummerweg/ Oranjeweitje. 
Denk dan aan de volgende producten:  
 

Vis in blik - Olie   - Wasmiddel 
Handzeep - Douche zeep - Tandpasta 
Shampoo - Broodbeleg in pot (geen pindakaas) 
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Inzamelingsactie voor de VOEDSELBANK 
De Dorpskerk Blaricum zal zorgdragen dat e.e.a. bij de Voedselbank 
terechtkomt. 

 

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 

 

Herfst met ds Jurjen Zeilstra 
 

De zevende film met ds Jurjen Zeilstra, “Herfst op 
de Woensberg”, staat op de welkompagina van 
onze website. 
 
Daar staat ook de eigen blog van onze predikant 
onder de titel “Jurjen schrijft”. 
 

 

Afbeelding voorzijde 
 

David en Batseba, litho Marc Chagall, 1956. 
 

 

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/
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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