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Piano: Impromptu in Ges op. nr. 3  -  Franz Schubert 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
 

-Voorbereiding- 
 

Stilte 
 
We gaan staan 
 

Zingen: In de veelheid van geluiden  
Lied 283: 1 allen, 2 cantorij 

 

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: Lied 283: 3 cantorij, 5 allen 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Heer ontferm u. 
Allen Christus ontferm u. 
 

Lofzang/Cantorij: Jubilate Deo Lied 66a 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jeremia1: 4-10 (NBV21) 
 

4 De HEER richtte zich tot mij:  
5 ‘Voordat Ik je vormde in de 
moederschoot, had Ik je al 
uitgekozen, voordat je de 
moederschoot verliet, had Ik je al 
aan mij gewijd, je een profeet 
voor alle volken gemaakt.’ 
6 Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! 
Ik kan het woord niet voeren, ik 
ben te jong.’  
7 Maar de HEER antwoordde: 
‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt 
je tot iedereen naar wie Ik je 
zend en zeg alles wat Ik je 
opdraag. 

8 Wees voor niemand bang, want 
Ik zal je terzijde staan en je 
redden – spreekt de HEER.’  
9 En de HEER strekte zijn hand 
uit, raakte mijn mond aan en zei 
tegen mij: ‘Hiermee leg Ik mijn 
woorden in jouw mond.  
10 Nu, op deze dag, geef Ik je 
gezag over alle koninkrijken en 
volken, om ze uit te rukken en te 
verwoesten, te vernietigen en af 
te breken, of om ze op te bouwen 
en te planten.’ 

 

Zingen: Gestuurd op wegen ongedacht  
Lied 831: 1 en 2 cantorij, 4 allen 

 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 4: 21-30 (NBV21) 
 

21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag is 
de schrifttekst die jullie gehoord 
hebben in vervulling gegaan.’  
22 Allen betuigden Hem hun bijval 
en verwonderden zich over de 
genaderijke woorden die uit zijn 
mond vloeiden, en ze zeiden: 
‘Dat is toch de zoon van 
Jozef?’ 23 En Hij zei tegen hen: 
‘Ongetwijfeld zullen jullie Me dit 
gezegde voorhouden: 
Geneesheer, genees uzelf. Doe 
alles waarvan wij gehoord 
hebben dat het in Kafarnaüm 
gebeurd is, ook hier in uw 

vaderstad.’ 24 Hij vervolgde: 
‘Luister, Ik zeg jullie dat geen 
enkele profeet welkom is in zijn 
vaderstad. 25 Maar Ik zeg het 
jullie zoals het is: in de tijd van 
Elia, toen de hemel drie jaar en 
zes maanden lang gesloten bleef 
en er in het land een grote 
hongersnood uitbrak, waren er 
veel weduwen in Israël. 26 Toch 
werd Elia niet naar een van hen 
gezonden, maar naar een 
weduwe in Sarepta bij Sidon.  
27 En in de tijd van de profeet 
Elisa waren er veel mensen in 
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Israël met een huidziekte die hen 
onrein maakte. Toch werd 
niemand van hen gereinigd, maar 
wel de Syriër Naäman.’ 28 Toen 
de aanwezigen in de synagoge 
dit hoorden, ontstaken ze in grote 
woede.  

29 Ze sprongen op en dreven 
Hem de stad uit, naar de rand 
van de berg waarop hun stad 
gebouwd was, om Hem in de 
afgrond te storten.  
30 Maar Hij liep midden tussen 
hen door en vertrok. 

 
Zingen: God in den hoog’ alleen zij eer  

Lied 302: 1 allen, 2 en 3 cantorij, 4 allen 
 
Prediking 
 
Cantorij: ‘Lead me, Lord’  -  Samuel Wesley 
 
 
Zingen: God heeft het eerste woord  
        Lied 513: 1 allen, 2 en 3 cantorij, 4 allen     
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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: Vlammen zijn er vele   

Lied 970: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen 
        
 
Uitzending en zegen 
Allen      Amen, amen, amen. 
 
Piano: Bagatelle in A op. 33 nr. 3  -  Ludwig van Beethoven 
 

 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
foto van Susie Davies ‘Van en Popsicle art’ <pinterest> 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur: groen 

 

Voorganger : ds. Hilde Honderd, Bussum 

Ouderling/Lector : Aliëtte van der Wal 
Diaken : Willem van Someren Gréve 

Pianist/cantor : Peter den Ouden 
Cantorij : de Dorpskerk 

 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Inloophuis Wording  
Kerkrentmeesters:  algemene middelen 
 

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. 
 

 

Pastoraal contact (gastvoorganger) 
 

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

 

 

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 februari 
 

10.00 uur 
 

ds. Casper van Dorp, Laren 
 

Zondag 13 februari 10.00 uur ds. Arie de Boer, Utrecht  

Zondag 20 februari 10.00 uur ds. Florida de Kok, Harderwijk  

Zondag 27 februari 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

mailto:hilde.honderd@gmail.com
mailto:zeilstar@xs4all.nl


  
 
 

 

7 
 

 

Agenda  
 

Kerkbalans 
Aankomende week gaan de wijk-contactpersonen met de Kerkbalans op pad. 
Misschien fijn voor u dit te weten, zodat zij u wellicht thuis zullen aantreffen. 
 
Ma 31 januari, 10-12 uur  Bijeenkomst wijk-contactpersonen om 
Kerkbalanspapieren op te halen in de consistoriekamer waar zij aan Marijke 
Goote ook vragen kunnen stellen. 
Ma 31 januari vindt er geen Kerkwandeling plaats. Vele wandelaars zijn wijk-
contactpersoon en starten deze middag met het ronddelen van de Kerkbalans. 
 
Di 1 februari: van 11 tot 12 uur   
Gebedskring in ’t Achterom. Danken voor hetgeen we ontvangen en bidden 
om wijsheid om anderen bij te kunnen staan, maar ook voor ons dorp, ons 
land, de wereld; dat we verdraagzaam zullen blijven naar elkaar en samen de 
liefde van God mogen uitdragen.  
 
Wo 2 februari: 19.00-20.30u De Cantorij repeteert weer ’s avonds (in de 
kerkzaal) . 
 
Vr 4 februari: Cie. Kruispunt organiseert op deze vrijdagmorgen van 10-12 uur 
een ‘koffieochtend’ voor onze 70-plus senioren in de huiskamer van  
’t Achterom. We mogen nog steeds vier mensen ontvangen, vandaar deze 
extra koffie-ochtend, vorige week waren er ook vier bezoekers. Wilt u komen? 
Of bent u slecht ter been en wilt u opgehaald worden?  U kunt zich aanmelden 
bij Bep Boekensteijn: 06-5310 1347 of Anne-Marie de Fouw 06-2123 0727. U 
bent van harte welkom! 
 

 
 
 

Kerkbalans 2022   
Het is weer de tijd voor Kerkbalans. Wij kijken in deze coronawinter graag 
vooruit en zien nieuwe kansen, samen met onze nieuwe predikant.  
In de Dorpskerk kun je tot jezelf komen of juist anderen ontmoeten. Het blijft 
een gastvrije plaats om te vieren en te geloven. Mensen mogen in alle 
verscheidenheid bemoediging en inspiratie ontvangen. Ook willen hier mensen 
uitgezonden worden om anderen nabij te zijn in voor- en tegenspoed. 
Pastorale zorg blijft ook voor een kleinere kerk vandaag een kerntaak.  
Mogen wij op uw steun rekenen, zodat de Dorpskerk een plek vandaag kan 
zijn en in de toekomst kan blijven waar een ieder zich welkom weet en thuis 
mag voelen?  
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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’. 
Dit maandelijks kerkblad kwam 2 weken geleden uit. Mocht u geen 
abonnement hebben, of kent u iemand aan wie u een exemplaar zou willen 
geven, neemt u gerust een exemplaar mee.  
Deze liggen op de tafel in de Voorhof. 
Voor een proefabonnement kunt u contact opnemen met dhr. Leo van 
Deutekom, telnr. < 035-525 5478 > of per e-mail: leo@vandeutekom.org. 
 

 
 
 
 
<< QR-code voor  
website pg-Blaricum 
(de WELKOM-pagina) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ho] 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org

