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Orgel: Sonata per l’Organo no. 6’   -   Sir William Herschel 
 
 
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: Psalm 149: 1 en 2 
Halleluja! Laat opgetogen 
 
We gaan zitten 

 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
 
 Vgr. Heer ontferm u. 
 Allen Christus ontferm u. 
 
Lofzang: Lied 302 vers 1 
God in de hoog’ alleen zij eer 
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-De Heilige Schrift- 
 
Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Sefanja 2 vers 3 
 

3 Zoek de HEER, jullie in het land die nederig zijn en naar zijn wetten 
leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien vinden jullie 
een schuilplaats op de dag van de toorn van de HEER. 

 
Zingen: Psalm 77 vers 1 en 6 
Roepend om gehoor te vinden 
 
Schriftlezing Brieven 1 Korintiërs 1: 18-31 
 

18 De boodschap over het kruis is 
dwaasheid voor wie verloren 
gaan, maar voor ons die worden 
gered is het de kracht van God. 
19 Er staat namelijk geschreven: 
‘Ik zal de wijsheid van de wijzen 
vernietigen, het verstand van de 
verstandigen zal Ik tenietdoen.’  
20 Waar is de wijze, waar de 
schriftgeleerde, waar de 
redenaar van deze wereld? Heeft 
God de wijsheid van de wereld 
niet in dwaasheid veranderd?  
21 Want zoals God in zijn wijsheid 
bepaalde, heeft de wereld Hem 
niet door haar wijsheid gekend, 
en daarom besloot Hij hen die 
geloven te redden door de 
dwaasheid van onze 
verkondiging. 22 De Joden vragen 
om wonderen en de Grieken 
zoeken wijsheid, 23 maar wij 
verkondigen een gekruisigde 
Christus, voor Joden 
aanstootgevend en voor de 
andere volken dwaas. 24 Maar 

voor wie geroepen zijn, zowel 
Joden als Grieken, is Christus 
Gods kracht en wijsheid, 25 want 
het dwaze van God is wijzer dan 
mensen, en het zwakke van God 
is sterker dan mensen. 
26 Denk eens aan het moment 
van uw roeping, broeders en 
zusters. Onder u waren er niet 
veel die naar menselijke 
maatstaven wijs waren, niet veel 
die machtig waren, niet veel die 
van voorname afkomst waren.  
27 Maar wat in de ogen van de 
wereld dwaas is, heeft God 
uitgekozen om de wijzen te 
beschamen; wat in de ogen van 
de wereld zwak is, heeft God 
uitgekozen om de sterken te 
beschamen; 28 wat in de ogen 
van de wereld onbeduidend is en 
wordt veracht, wat niets is, heeft 
God uitgekozen om wat wél iets 
is teniet te doen. 29 Zo kan geen 
mens zich tegenover God op iets 
beroemen. 30 Maar u bent door 
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Hem één met Christus Jezus, die 
dankzij God onze wijsheid is 
geworden. In Christus zijn wij 
rechtvaardig en heilig, en in Hem 
zijn wij verlost, 31 opdat het zal 

zijn zoals geschreven staat: ‘Wil 
iemand zich op iets beroemen, 
laat hij zich op de Heer 
beroemen.’ 

 
Zingen: Lied 846 vers 1, 5 en 6 
De wijsheid van vóór alle tijden 
 
Schriftlezing Evangelie: Mattheus 5: 1-12 
 

1 Toen Hij de mensenmassa zag, 
ging Hij de berg op. Daar ging Hij 
zitten met zijn leerlingen om zich 

heen. 2 Hij nam het woord en 
onderrichtte hen: 

 

3  ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

4  Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 

5  Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde bezitten. 

6  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 

7  Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

8  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 

9  Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

 

11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze 
je omwille van Mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten. 

12 Verheug je en juich, want je 
zult rijkelijk beloond worden in de 
hemel; zo immers vervolgden ze 
vóór jullie de profeten. 

 
Zingen: lied 754 vers 1 en 2 
Liefde Gods die elk beminnen 
 
Prediking 
 
Orgel: ‘Jesu, meine Freude’   -   Johann Sebastian Bach 
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Zingen: lied 527 geheel 
Uit uw hemel zonder grenzen 
 
 

-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 
 
Orgel: Cantilène religieuse   -   Théodore Dubois 
 
We gaan staan 

 
Zingen: lied 1005 geheel 
Zoekend naar licht hier in het duister, 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
 
Orgel: Toccatina   -   Guglielmo Lardelli 
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PROTESTANTSE 
GEMEENTE 

te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Hilde Honderd, Bussum 
Ouderling/Lector : Wil Vooijs 
Diaken : Willem van Someren Gréve 
   

Organist 
 

: Peter den Ouden 
 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

De collecten van Diaconie en Kerkrentmeesters zijn bestemd voor: 

Diaconie:                Inloophuis Wording 
Kerkrentmeesters:  Pastoraat eigen gemeente 
 

U kunt, onder vermelding van het genoemde doel, uw gift 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 College van Diakenen 

 
Collecte College van Kerkrentmeester 

 

en via bovenstaande QR-code voor het genoemde collectedoel van de 
Diaconie en de Kerkrentmeesters. 
U houdt de camera van uw telefoon voor de code. Dan verschijnt er in het 
beeld een tekst die u moet aanklikken, waarna u vanzelf door de betaling 
gevoerd wordt. Het voor ingevulde bedrag kunt u aanpassen. 

 

 

Pastoraal contact (gastvoorganger) 
 

Met de gastvoorganger ds. Honderd kunt u na de dienst spreken of contact 
opnemen per email: hilde.honderd@gmail.com of per telefoon: 06-1445 9543. 
 

mailto:hilde.honderd@gmail.com
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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 februari 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Zondag 12 februari 10.00 uur ds. Casper van Dorp Laren 

Zondag 19 februari 10.00 uur ds. Friso Mout 
en Kinderdienst 

Baarn 

Zondag 26 februari 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra 
Avondmaal en cantorij 

 

 

Agenda  
 

In het programma ‘Tekst en muziek in de Dorpskerk’ 2022/2023 komt 
VANMIDDAG om 15.00 uur: 
 

Het Cuypersensemble uit Hilversum 
Een muzikale middag in de Dorpskerk. 

Thema: ‘Levensdans’ 
 

Het programma duurt bij elkaar ongeveer anderhalf uur. Gespeeld worden o.a. 
stukken van Corelli, Holst, Bach en Brahms. Jurjen Zeilstra en leden van het 
ensemble dragen daarbij gedichten voor. Het Cuypers Ensemble is een 
jeugdstrijkorkest met leden tussen de 10 en de 17 jaar. Kwaliteit én plezier 
staan hoog in het vaandel. Het ensemble staat onder leiding van Liora Ish-
Hurwitz en heeft als thuisbasis Muziek Centrum van de Omroep te Hilversum.  
 

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en iets te drinken. 
Entree: vrij toegang, met een deurcollecte. 
 

Komende maandag, 30 januari, hopen we om half twee aan de wandel te 
gaan. We verzamelen bij de parkeerplaats op de Tafelberg. Aangelijnde 4 
voeters kunnen ons gezelschap houden. 
 

Maandag 30 januari 19.30 - 20.30 uur Tienergespreksgroep 
De tienergespreksgroep van de Dorpskerk komt eens in de maand bijeen op 
maandagavond op de studeerkamer, Lindenheuvel 6, Hilversum. We 
bespreken van alles en nog wat, actueel, over de Bijbel, kunst, geschiedenis 
en cultuur. Meld je aan bij ds. Jurjen Zeilstra: zeilstar@xs4all.nl 
 

Dinsdag 31 januari 10 - 12 uur Leerhuis Keltische Spiritualiteit, in de 
consistoriekamer. 
 

Dinsdag 31 januari 13 - 14 uur Gebedskring in ’t Achterom 
 

Woensdag 1 februari 18.30 - 20.00 uur de ‘Dorpskerk Cantorij’ o.l.v. cantor 
Richard Vos repeteert in de consistoriekamer. 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
mailto:zeilstar@xs4all.n
mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Vrijdag 3 februari 10 - 12 uur Cie Kruispunt organiseert voor onze 70-plus 
senioren een Koffie-ochtend aan ’t Achterom. Informatie over deze 
bijeenkomst weten? Bel met: Anne-Marie de Fouw, tel. 5336405 of Sabine van 
Dijk, tel. 6937258. 
 

Alvast om te noteren! 
Zondag 19 februari is er weer Kinderdienst tijdens de kerkdienst! Info over 
de kinderdienst bij Beatrijs Bulder: 06-2427 3358. 
 

Dinsdag 21 februari inloop 17.30 uur ‘Blaricum aan Tafel’.  
Stevige kost: In het kader van ons jaarthema willen we nu ook graag letterlijk 
met elkaar aan tafel gaan en elkaar ontmoeten bij een eenvoudige, doch 
voedzame maaltijd. In de consistoriekamer van de kerk. We gaan aan tafel om 
18.00 uur. De maaltijden worden afgerond met koffie tegen 19.30 uur. 
U kunt zich aanmelden bij Machteld de Hoop: 06-50202800. 
 

Dinsdag 21 februari v.a. 19.45 uur Kerkcafé 
Dan spreekt Dr. Edith Plantier over bijna-dood ervaringen. 

 

Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie 
bijgehouden over de Dorpskerk. Onderaan deze pagina 
staan ook de recente Nieuwsflitsen. 
 

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. 

 

Kerkbalans 2023: Thema: Geef vandaag voor de Kerk van morgen. 
Komende week biedt uw contactpersoon u de brief van aktie Kerkbalans aan 
met het verzoek uw antwoord volgende week te mogen ophalen. Natuurlijk 
mag u het antwoord ook mailen of per post terugsturen, de adressen staan in 
de uitnodigingsbrief. 
Kerkbalans is de landelijk aktie van de kerken en stelt de Protestantse 
Gemeente te Blaricum in staat de begroting rond te krijgen en daarmee in de 
komende periode alle geplande activiteiten te kunnen uitvoeren. 

 
 
 

VB 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/onze-dorpskerk/vorming-en-toerusting-en-kerkcafe
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/

