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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 

 

-Voorbereiding- 
 
Stilte 
 
We gaan staan 

 
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 
 
Zingen: Psalm 92: 1, 2, 7 en 8 
Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 
We gaan zitten 

 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Zo roepen wij U aan. 
Allen  Kyrie eleison, Lied 301c 
 
Loflied: Lied 413 
Grote God, wij loven U 
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-De Heilige Schrift- 
 
Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Numeri 6, 22-27 
 

22 De HEER zei tegen Mozes: 23 ‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij 
de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: 

24 “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
25  moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen 

en u genadig zijn, 
26  moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.” 

27 Wanneer zij mijn naam over het volk uitspreken, zal Ik de Israëlieten 
zegenen.’ 

 
Zingen: Lied 418 
God, Schenk ons de kracht 
 
Tweede Schriftlezing: Handelingen 4, 8-12 
 

8 Petrus antwoordde, vervuld van 
de heilige Geest: ‘Leiders van het 
volk en oudsten, 9 nu wij vandaag 
worden verhoord naar aanleiding 
van een weldaad, bewezen aan 
een zieke, en nu ons wordt 
gevraagd hoe het komt dat hij is 
genezen, 10 dient u allen en het 
hele volk van Israël te weten dat 
deze man hier gezond voor u 
staat dankzij de naam van Jezus 

Christus van Nazaret, die door u 
gekruisigd is, maar die door God 
uit de dood is opgewekt. 11 Jezus 
is de steen die door u, de 
bouwlieden, is verworpen, maar 
die nu de hoeksteen geworden 
is. 12 Door niemand anders 
kunnen wij worden gered, want 
zijn naam is de enige onder de 
hemel die de mens redding 
biedt.’ 

 

Zingen: Lied 510: 1, 4 en 5 
O kerstnacht, schoner dan de dagen 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 2, 21 
 

21 Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, 
kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in 
de schoot van zijn moeder was ontvangen. 
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Zingen: Lied 339a 
U komt de lof toe 
 
Overdenking 
 
Muziek 
 
Zingen: Lied 511 
Door goede machten trouw en stil omgeven, 
 
 

-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: Lied 513 
God heeft het eerste woord 
 
Uitzending en zegen 
 
 
 
 

Afbeelding voorzijde 
 

De stam Levi, litho Marc Chagall 1964 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : wit 

Voorganger : ds Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
Diaken : Tjeerd Hoekstra 
   

Organist 
 
 
 

: Hendrika Veerman 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Kerkrentmeesters:  oudejaarscollecte 
 

 
 

 

U kunt, onder vermelding van het genoemde doel, uw 
gaven overmaken op: 

• rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39 
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse 
Gemeente Blaricum 

• en/of met nevenstaande QR-code. 
 

 

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 
 

  1 januari  
 

10.00 uur 
 

Jan Greven 
 

 

Zondag   8 januari 10.00 uur ds Petra Barnard  

Zondag 15 januari 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra Avondmaal 
kinderdienst 

Zondag 22 januari 11.00 uur ds Jurjen Zeilstra 
en pastoor Van 
der Peet, Laren 

Oec. BEL-dienst 
St. Jan/Laren 
+cantorij PGLE 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda Dorpskerk vanaf zaterdag 31 december 2022 tot 8 januari 2023 
 

Driekoningen!  
 

Vrijdag 6 januari van 10-12 uur Cie. Kruispunt 
organiseert Koffiepunt voor onze 70+ senioren. 
Goud, Wierook en Mirre, wat een bijzondere 
geschenken namen de drie Koningen mee op 
deze dag! Wat zou u mee hebben genomen als 
u mee had mogen gaan? We spreken erover 
onder het genot van ‘beschuit met muisjes’! Allen 
van harte welkom aan ’t Achterom nr. 1. 

 
19 december tot 8 januari 2023: je kunt zo binnenlopen zonder reservering 
om de mooiste kerststal van Nederland te zien in museum Catharijneconvent 
te Utrecht. Laat je betoveren door deze prachtige stal met ruim vijfhonderd 
schitterende kerststalfiguren. Het zijn echte museumstukken; afkomstig uit de 
achttiende eeuw uit de Italiaanse stad Napels. “Naast Jozef, Maria en het 
kindje Jezus is een bonte verzameling aan types te vinden; van marktkooplui, 
muzikanten, dronkenlappen tot zwervers aan toe. En wat te denken van heuse 
olifanten en struisvogels die zijn meegekomen met de koningen”, schrijft het 
museum over de imposante voorstelling. De kerststal wordt anno 2022 
opgesteld in een Utrechts decor. Daarin staan onder andere de Domtoren, 
Sonnenborgh, de Winkel van Sinkel, het oudste huisje van Utrecht en 
natuurlijk de beroemde werfkelders en de Utrechtse bloemenmarkt. 
 

In ons buurdorp Laren is de volgende kerststalletjesroute te lopen, deze 
kerststalletjes blijven t/m Driekoningen, dus 6 januari, staan, vertelt Mieneke 
Bakker, de initiatiefneemster.  
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Informatie 
 

Op kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op 
internet via een livestream met beeld en geluid direct of 
later te volgen. Via kerkomroep.nl zijn de diensten 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  
Zó blijft u geïnformeerd over wat er te melden is vanuit 
onze Dorpskerk. 

 
 

Kerst met ds. Jurjen Zeilstra 
 

Een nieuwe film met 
ds. Jurjen Zeilstra, 
“Kerst 2022 in de 
Dorpskerk” staat op de 
welkompagina van 
onze website. 
 
Daar staat ook de 
eigen blog van onze 
predikant onder de titel 
“Jurjen schrijft”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Vb] 

 

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