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Orgel ‘Wer nur den lieben Gott läßt walten’ (BWV 647 en       
melodie van ons slotlied 653)  -  Joh. Seb. Bach 
 
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 66: 1 en 7 
Breek, aarde, uit in jubelzangen 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Lied 652     
Zing jubilate voor de Heer 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Psalm 23 
 

1 De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
 

2 Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
3 Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
 

4 Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
 

5 U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
 

6 Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik verblijf in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 
 
Zingen: Lied 23b     
De Heer is mijn herder 
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Schriftlezing Evangelie: Johannes 10, 1-10 
 

1 Werkelijk, Ik verzeker u, wie 
de schaapskooi niet 
binnengaat door de deur 
maar ergens anders naar 
binnen klimt, is een dief of 
een rover. 2 Wie door de 
deur naar binnen gaat, is de 
herder van de schapen.  
3 Voor hem doet de bewaker 
open. De schapen luisteren 
naar zijn stem, hij roept zijn 
eigen schapen bij hun naam 
en leidt ze naar buiten.  
4 Wanneer hij al zijn schapen 
naar buiten gebracht heeft, 
loopt hij voor ze uit en de 
schapen volgen hem omdat 
ze zijn stem kennen.  
5 Iemand anders volgen ze 
niet, ze lopen juist van hem 
weg omdat ze de stem van 
een vreemde niet kennen.’ 

6 Jezus vertelde hun deze 
gelijkenis, maar ze begrepen 
niet wat Hij bedoelde.  
7 Daarom vervolgde Hij: 
‘Werkelijk, Ik verzeker u, Ik 
ben de deur voor de 
schapen. 8 Zij die vóór Mij 
kwamen waren allemaal 
dieven en rovers, maar naar 
hen hebben de schapen niet 
geluisterd. 9 Ik ben de deur: 
wanneer iemand door Mij 
binnenkomt zal hij gered 
worden; hij zal in en uit 
lopen, en hij zal weidegrond 
vinden. 10 Een dief komt 
alleen om te roven, te 
slachten en te vernietigen, 
maar Ik ben gekomen om 
hun het leven te geven in al 
zijn volheid. 

 
Zingen: Lied 654: 1, 2, 4 en 5 
Zing nu de Heer, stem allen in 
 
Prediking 
 
Orgel Psalm 23  -  Willem Vogel 
 
Zingen: Lied 723          
Waar God de Heer zijn schreden zet 
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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 
 
Orgel ‘Befiehl du deine Wege’  -  Liselotte Kunkel 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Lied 653: 1, 6 
U kennen, uit en tot U leven 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Wilhelmus van Nassouwe - Lied 708: 1 en 6 
 
Orgel Toccata in d kl.t. (BWV 565)  -  Joh. Seb. Bach 
 

 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: Pastorale hulp aan jongeren 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : wit 

 

Voorganger : ds. Arie de Boer, Utrecht 
Ouderling/Lector : Anne-Marie de Fouw 
Diaken : Bas Reitsma 
   

Organist 
 

: Peter den Ouden 

Voorbede  
 

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

 
 

Collecten 
 

Diaconie:                Stap Verder 
Kerkrentmeesters:  verlichting en verwarming 
 

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 tekstje dat u moet aanklikken, waarna u 
vanzelf door de betaling gevoerd wordt.  
Het standaard bedrag kunt u zelf wijzigen. 
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Pastoraal contact (gastvoorganger) 
 

Met de gastvoorganger < ds. Arie de Boer > kunt u na de dienst contact 
opnemen, ook per email: < adeboer@hetnet.nl >  
of per telefoon: < 06.2310 9242 >. 
 

 

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   7 mei 10.00 uur ps. Fred Flantua, Loenen a/d Vecht  

Zondag 14 mei 
St.Vitus/Bl. 

11.00 uur ds. Zeilstra en kapelaan Javier Aruña  
Oecumenische dienst 

 

Zondag 21 mei 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra                (kinderdienst)  

Zondag 28 mei 

Pinksteren 

10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  (kinderdienst, cantorij)  

 

Agenda  
 
Maandagmiddag om 13.30, de kerk-wandelgroep. 
Onze kerk-wandelgroep heeft als App-naam Walky-Talky. Onder begeleiding 
van Anneke van 't Hull wandelen en babbelen we een uurtje. Meestal op of 

rond de Tafelbergheide. Als het kan sluiten we af met een drankje bij de 
Eendracht. Een ieder die wil en kan meewandelen is welkom. 
Iedere maandagmiddag om 13.30 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats bij 
de Tafelberg. En aangelijnde huisdieren mogen mee. Opgeven is niet 
noodzakelijk, maar u mag zeker in de App-groep opgenomen worden. 
 
Dinsdag 2 mei ivm. de meivakantie is er geen gebedskring deze week. 
 
Woe 3 mei 18.30-20.00 uur Repetitie cantorij olv cantor Richard Vos. 
 
Donderdag 4 mei 19.00-20.00 uur jaarlijkse dodenherdenking in het 
Burg.Klaarenbeekpark, waar ondermeer door de Burgemeester en door de 
gezamenlijke Blaricumse kerken een krans wordt gelegd bij het monument. 
 
Vrijdag 5 mei 10-12 uur koffie-ochtend voor onze 70-plus Senioren. 
 
 
  

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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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 
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