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-Voorbereiding- 
 
Orgel 
'Wat de toekomst brengen moge'  -  Johan van Dommele 

 
Welkom en mededelingen 
 
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: Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen, 

Psalm 90: 1 en 8 

 
  



 

 
2021-12-31 PGB 

 
 3  

 

 

8)  Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 
Kyriegebed 
 
Zingen: Prijs de Heer, die herders prijzen, 

Lied 468 

 
 

2) Geef de Koning van uw leven 
wat de koningen Hem geven, 
breng uw schatten de verheven 
in de stal geboren Heer. 
 

3) Laat uw loflied samenvallen 
met het lied der heiligen allen, 
dat de hemelen weerschallen 
van die jubelende wijs. 
 

4) Aan de koning uitverkoren, 
uit een maagd voor ons geboren 
moet ons hele hart behoren 
onze lof en eer en prijs. 

 

-De Heilige Schrift- 
 
Gebed 
 

Vgr. : De Heer zal bij u zijn. 
Allen : De Heer zal u bewaren. 
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Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 53, 11-12 
 

11 Na het lijden dat hij moest doorstaan, 
zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. 
Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, 
hij neemt hun wandaden op zich. 

12 Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen 
En zal hij met machtigen delen in de buit, 
Omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood 
En zich tot de zondaar liet rekenen. 
Hij droeg echter de schuld van velen 
En nam het voor de zondaars op. 

 
Zingen: Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? 

Psalm 2: 3 en 4 
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3) Ik roep op aarde 't woord des Heren uit. 
Hij sprak tot mij: 'Zie Ik verwek u heden. 
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit. 
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden. 
Zie, al het volk tot in de verste streken, 
de ganse aarde geef Ik in uw macht 
Gij zult het aarden vat met ijzer breken, 
ja, het verbrijz'len door uw grote kracht'. 
 

4) O machtigen, o koningen, wees wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
Vrees God den Heer en dien Hem naar zijn eis, 
verheug u bevend, zoek bij Hem uw vrede. 
Kus toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart. 

 
Schriftlezing Brieven: Efeziërs 6, 10-17 
 

10 Ten slotte, zoek uw kracht in 
de Heer, in de kracht van zijn 
macht. 11 Trek de wapenrusting 
van God aan om stand te kunnen 
houden tegen de listen van de 
duivel. 12 Onze strijd is niet 
gericht tegen mensen maar 
tegen hemelse vorsten, de 
heersers en de machthebbers 
van de duisternis, tegen de 
kwade geesten in de 
hemelsferen. 13 Neem daarom de 
wapens van God op om 
weerstand te kunnen bieden op 
de dag van het kwaad, en goed 

voorbereid stand te kunnen 
houden. 14 Houd stand met de 
waarheid als gordel om uw 
heupen, de gerechtigheid als 
harnas om uw borst, 15 de inzet 
voor het evangelie van de vrede 
als sandalen aan uw voeten, 16 

en draag daarbij het geloof als 
schild waarmee u alle brandende 
pijlen van hem die het kwaad zelf 
is kunt doven. 17 Draag de 
verlossing als helm en Gods 
woord als zwaard, dat u van de 
Geest ontvangt. 

 
Zingen: Voor alle heiligen in de heerlijkheid, 

Lied 727: 1, 2, 3 en 4 
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2) Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 
 

3) Maak al uw strijders in dit aards gevecht 
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
Halleluja, halleluja! 
 

4) Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 

 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 22, 35-38 
 

35 Daarna zei Hij tegen hen: 
‘Toen Ik jullie uitzond zonder 
geldbuidel, reistas en sandalen, 
kwamen jullie toen iets tekort?’ 
‘Niets!’ antwoordden ze. 36 Hij zei: 
‘Maar wie nu een geldbuidel 
heeft, moet die meenemen, 
evenals zijn reistas, en wie er 
geen heeft moet zijn mantel 
verkopen en zich een zwaard 

aanschaffen. 37 Want Ik zeg jullie: 
wat geschreven staat, moet in Mij 
tot vervulling komen, namelijk: 
“Hij werd gerekend tot de 
wettelozen.” Inderdaad, nu wordt 
voltrokken wat over Mij gezegd 
is.’ 38 Ze zeiden: ‘Kijk Heer, hier 
zijn twee zwaarden.’ Maar Hij zei 
tegen hen: ‘Genoeg hierover!’ 

 
Zingen: Van alle einders, van de verste kust 

Lied 727: 10 
 

10) Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 
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Prediking 

Orgel 
'Das alte Jahr vergangen ist'  -  Johann Sebastian Bach 

 
Zingen: Door goede machten trouw en stil omgeven, 

Lied 511 

 
 
2) Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 

drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
 

3) En wilt Gij ons de bittere beker geven 
met leed gevuld tot aan de hoogste rand, 
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
aan uit uw goede, uw geliefde hand. 
 

4) Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 

5) Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
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6) Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 
laat ons dan allerwege horen stijgen 
tot lof van U het wereldwijde lied. 
 

7) In goede machten liefderijk geborgen 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 
-Gebeden en gaven- 

 
Dankgebed en voorbeden, Stil gebed 

In verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan bidden wij: 
(de kleine klok luidt…) 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede 
op de 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. 
 

Diaconale Mededelingen 
 

Bloemengroet, mededelingen, collecten: 
 

Collecten: 
Diaconie   KIA, Vluchtelingen kinderen in Griekenland 
Kerkrentmeesters Oudejaarscollecte 
 

Voor de collecte staan er bij het uitgaan twee schalen in de voorhof. 
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Zingen: Wat de toekomst brengen moge, 
Lied 913 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 

3) Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandelen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 

4) Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
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Uitzending en zegen 
 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
'Macht hoch die Tür'  -  Liselotte Kunkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : ds Jurjen Zeilstra  
Ouderling/Lector : Henk Aertsen  
Diaken : Bas Reitsma  
Organist : Peter den Ouden 

 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: 
Keizer Constantijn biedt bisschop Silvester de wereldlijke macht. 
Fresco midden 13e eeuw, Basilica di SS Quattro Coronati, Rome 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 
TE BLARICUM 

 
 

Voorbede  
 

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

Collecten 
 

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. 

 

Pastorale zorg 
 

Onze predikant ds Jurjen Zeilstra is na de dienst te spreken. 
Voor nader contact is hij per telefoon te bereiken op nummer 035-624 7449 en 
06-2150 9446 en/of via email: zeilstar@xs4all.nl 
 

Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
 

  2 januari 
 

10.00 uur 
 

drs. Jan Greven 
 

Blaricum 

Zondag   9 januari 10.00 uur ds F. Mout Baarn 

Zondag 16 januari 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra  

Zondag 23 januari 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra  
 

Agenda  
 

Vanwege het kerstreces geen activiteiten. 
 

Informatie 
 

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? Neem 
contact op met dhr. Leo van Deutekom, telnr. 035-525 5478 of per e-mail: 
leo@vandeutekom.org 
 

Door Corona-maatregelen de komende tijd geen koffiedrinken na de dienst. 
 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkomroep.nl/
mailto:leo@vandeutekom.org
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Volkskerstzang 
 

In eerste instantie zou op 16 december ‘s avonds de Volkskerkzang in onze 
Dorpskerk plaatsvinden. Dit zou live gebeuren, met toegang voor onze 
gemeenteleden, maar werd vanwege corona-maatregelen met slechts een 
beperkt publiek op 11 december op video opgenomen. Deze prachtige 
uitvoering, met een inleiding van onze predikant en tot slot samenzang van 
bekende liederen, is op 24 december vanaf 23.00 uur via internet te zien op 
het volgende adres: www.ro.nl/kerstconcert-2021-blaricum. 
Deze link blijft vervolgens tot nader bericht beschikbaar. 
 
 

Interview met ds Jurjen Zeilstra  
 

Vooraf gegaan met sfeerbeelden van de Dorpskerk en muziek is een gefilmd 
interview met ds Jurjen Zeilstra op onze website geplaatst. 
De video is te zien via Actueel (protestantsegemeenteblaricum.nl) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Vb] 

http://www.ro.nl/kerstconcert-2021-blaricum
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/activiteiten/actueel

