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Wat doen wij als wij bidden? 
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Orgel 
 
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 van toenadering 
 

Zingen: Tot God de Heer hief ik mijn stem, 
Psalm 142: 1, 2 en 7 

 

We gaan zitten 
 

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

 
 

Lofzang: Wij moeten Gode zingen, 
Lied 713: 1 en 2 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Ezechiël 39, 21-29 
 

21 Ik zal mijn majesteit onder alle 
volken doen gelden. Ze zullen 
zien hoe Ik ze straf en hoe Ik ze 
mijn wil opleg. 
22 Vanaf die dag zal het volk van 
Israël beseffen dat Ik, de HEER, 
hun God ben, 23 en de andere 
volken zullen beseffen dat de 
Israëlieten zelf aan hun 
ballingschap schuldig zijn. Omdat 
ze Mij ontrouw waren verborg Ik 
mijn gelaat voor hen. Ik leverde 
hen aan hun vijanden uit, en zij 
vielen door het zwaard. 24 Ik heb 
hen behandeld zoals past bij hun 
onreinheid en hun misdaden, Ik 
heb me van hen afgewend. 
25 Maar – dit zegt God, de HEER: 
Nu zal Ik Jakobs lot ten goede 
keren, me ontfermen over heel 
het volk van Israël en strijden 

voor mijn heilige naam. 26 Hun 
schande en ontrouw aan Mij 
moeten ze dragen, ook wanneer 
ze weer onbezorgd in hun land 
wonen, door niemand 
opgeschrikt. 27 Door hen weg te 
halen bij de vreemde volken, 
door hen bijeen te brengen uit de 
landen van hun vijanden, laat Ik 
vele volken zien dat Ik heilig ben. 
28 Ze zullen beseffen dat Ik, de 
HEER, hun God ben: Ik heb hen 
onder vreemde volken in 
ballingschap gestuurd en Ik 
breng hen ook weer samen in 
hun eigen land; Ik zal niemand 
achterlaten. 29 Ik zal mijn geest 
over het volk van Israël uitgieten 
en mijn gelaat niet meer voor hen 
verbergen – zo spreekt God, de 
HEER.”’ 

 

Zingen: Lied 713: 3, 4 en 5 
 
Schriftlezing Brieven: 1 Petrus 4, 7-11 
 

7 Het einde van alles is nabij. Kom 
daarom tot bezinning en wees 
helder van geest, zodat u kunt 
bidden. 8 Heb elkaar vóór alles 
innig lief, want liefde bedekt tal 
van zonden. 9 Wees gastvrij voor 
elkaar, zonder te klagen. 10 Laat 
ieder van u de gave die hij van 
God gekregen heeft, gebruiken 
om de anderen te helpen, zoals 

het goede beheerders van Gods 
veelsoortige gaven betaamt. 
11 Voert u het woord, laten het dan 
Gods woorden zijn die u spreekt. 
Helpt u anderen, doe dat dan 
vanuit de kracht die God u geeft. 
Want zo doet u alles tot eer van 
God, dankzij Jezus Christus, aan 
wie alle eer en macht toekomt, tot 
in alle eeuwigheid. Amen. 



Zingen: Christus naar wie wij heten 
Lied 544: 1, 2 en 3 

 
Schriftlezing Evangelie: Johannes 17 
 

1 Nadat Jezus dit gezegd had, 
sloeg Hij zijn ogen op naar de 
hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd 
gekomen, toon nu de grootheid 
van uw Zoon, dan zal de Zoon uw 
grootheid tonen. 2 Hij heeft van U 
macht over alle mensen 
ontvangen, de macht om iedereen 
die U aan Hem gegeven hebt het 
eeuwige leven te schenken. 3 Het 
eeuwige leven, dat is dat zij U 
kennen, de enige ware God, en 
Hem die U gezonden hebt, Jezus 
Christus. 4 Ik heb op aarde uw 
grootheid getoond door het werk te 
volbrengen dat U Mij opgedragen 
hebt. 5 Vader, verhef Mij nu tot uw 
majesteit, tot de grootheid die Ik bij 
U had voordat de wereld bestond. 
6 Ik heb uw naam bekendgemaakt 
aan de mensen die U Mij uit de 
wereld gegeven hebt. Zij waren 
van U, maar U hebt hen aan Mij 
gegeven. Ze hebben uw woord 
bewaard, 7 en nu begrijpen ze dat 
alles wat U Mij hebt gegeven, van 
U komt. 8 Ik heb de woorden die Ik 
van U ontvangen heb aan hen 
doorgegeven, zij hebben ze 
aanvaard en nu weten ze echt dat 
Ik van U gekomen ben, en ze 
geloven dat U Mij hebt gezonden. 
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de 
wereld, maar voor de mensen die 
U Mij hebt gegeven, omdat zij van 
U zijn 10 – alles wat van Mij is, is 
van U, en alles wat van U is, is van 
Mij – en omdat in hen mijn 
grootheid zichtbaar geworden is. 

11 Ik ben al niet meer in de wereld, 
Ik ga naar U toe, maar zij blijven 
wel in de wereld. Heilige Vader, 
bewaar hen door uw naam, de 
naam die U ook aan Mij gegeven 
hebt, zodat zij één zijn zoals Wij 
één zijn. 12 Zolang Ik bij hen was 
heb Ik hen door uw naam, die U 
Mij gegeven hebt, bewaard en over 
hen gewaakt: geen van hen is 
verloren gegaan, behalve degene 
die al verloren was, omdat de 
Schrift in vervulling moest gaan. 
13 Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg 
dit terwijl Ik nog in de wereld ben, 
opdat zij vervuld worden van mijn 
vreugde. 14 Ik heb hun uw woord 
doorgegeven. De wereld haat hen, 
omdat ze niet bij de wereld horen, 
zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. 
15 Ik vraag niet of U hen uit de 
wereld weg wilt nemen, maar of U 
hen wilt beschermen tegen hem 
die het kwaad zelf is. 16 Ze horen 
niet bij de wereld, zoals Ik niet bij 
de wereld hoor. 17 Heilig hen dan 
door de waarheid. Uw woord is de 
waarheid. 18 Ik zend hen naar de 
wereld, zoals U Mij naar de wereld 
hebt gezonden. 19 Ik heb mij 
geheiligd omwille van hen, zo 
zullen ook zij door de waarheid 
geheiligd zijn. 
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar 
voor allen die door hun 
verkondiging in Mij geloven. 21 Laat 
hen allen één zijn, Vader. Zoals U 
in Mij bent en Ik in U, laat hen zo 
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ook in Ons zijn, opdat de wereld 
gelooft dat U Mij hebt gezonden. 
22 Ik heb hen laten delen in de 
grootheid die U Mij gegeven hebt, 
opdat zij één zijn zoals Wij: 23 Ik in 
hen en U in Mij. Dan zullen zij 
volkomen één zijn en zal de wereld 
begrijpen dat U Mij hebt gezonden, 
en dat U hen liefhad zoals u Mij 
liefhad. 
24 Vader, U hebt hen aan Mij 
geschonken, laat hen dan zijn waar 

Ik ben. Dan zullen zij de grootheid 
zien die U Mij gegeven hebt omdat 
U Mij al liefhad voordat de wereld 
gegrondvest werd. 
25 Rechtvaardige Vader, de wereld 
kent U niet, maar Ik ken U, en zij 
weten dat U Mij hebt gezonden. 
26 Ik heb hun uw naam 
bekendgemaakt en dat zal Ik 
blijven doen, zodat de liefde 
waarmee U Mij liefhad in hen zal 
zijn en Ik in hen.’ 

 
Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, 

Lied 339 f 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Naam van Jezus, nu verheven, 

Lied 664 
 

 

-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.  
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Collecten 
 
We gaan staan 

 
Zingen: Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 

Lied 880 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding voorzijde 
 

The Man of Sorrows, 1860, William Dyce, 
National Gallery of Scotland, Edinburgh. 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : wit 

 

Voorganger : ds Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
Diaken : Machteld de Hoop 

   
Organist : Hendrika Veerman 
Kinderdienst  Beatrijs Bulder en Jantien Oldenziel 

 

 
 

Voorbede  
 

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

 

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. 
 

 

Collecten 
 

Diaconie:                Stichting De Hoop 
Kerkrentmeesters:  Kerkelijke gebouwen 
 

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. 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Collecten 
Houdt de camera van uw telefoon (QR-scanner) voor de code. Dan 
verschijnt er in het beeld een tekse dat u moet aanklikken, waarna u vanzelf 
door de betaling gevoerd wordt. Het standaardbedrag kunt u wijzigen. 

 

 

Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
 

28 mei 
Pinksteren 

 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
kinderdienst en cantorij 

Zondag   4 juni 10.00 uur ds Florida de Kok, Harderwijk 

Zondag 11 juni 10.00 uur ds Rob Fechner, Maarsbergen 

Zondag 18 juni 10.00 uur ds Tanja Viveen, Almere 
 

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. Eenieder 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. 
 

Maandag 22 mei 19.30-20.30 uur, Tienergespreksgroep 
We hebben boeiende gesprekken en hopen van tijd tot tijd een excursie te 
maken of een andere interessante activiteit te ondernemen. Mocht je meer 
informatie willen en je aansluiten? Neem gerust contact op met Aliëtte van der 
Wal (06-4616 5024; Aliette@vanderwal.ch) of met Ds. Jurjen Zeilstra (06-2150 
9446; email: zeilstar@xs4all.nl onder vermelding van Tienerbijeenkomst. 
 

Dinsdag 23 mei 10.30 uur Gebedskring in ’t Achterom. 
Voor meer informatie: Henny Redeker: Tel: 06 1537 7312. 
 

Woensdag 24 mei 18.30-20.00 uur Repetitie cantorij o.l.v. Richard Vos. 
 

Donderdag 25 mei 13.45 uur Cie. Kruispunt 
Kruispunt Cie organiseert een ‘uitje in de buurt’ naar de Historische Kring 
(Brinklaan 4A) te Blaricum waar onze nieuwe burgemeester, Barbara de 
Reijke, in april een foto-expositie van de werken van beeldhouwster Tineke Bot 
opende. Tal van haar werken hebben over het gehele land een bestemming 
gevonden. Een aantal daarvan is gefotografeerd door Marja van Hest. Deze 
foto’s en de kleine bronzen beelden gaan wij bewonderen. We vertrekken te 
voet/fiets om 13.45 uur vanaf ’t Oranjeweitje en zullen onderweg Tineke’s 
bronzenbeeld ‘de schapen’ in de Dorpsstraat bekijken. Opgeven en informatie 
bij: Sabine van Dijk, telnr. 693 7258 of Anne-Marie de Fouw telnr. 06-2123 
0727. 

mailto:Aliette@vanderwal.ch
mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Donderdag 25 mei 19.15 uur inloop, 19.30 uur vergadering Kerkenraad. 
 

Zondag 28 mei 10 uur Pinksteren! 
Een dienst met vijf dopelingen; wat een FEEST! 
Er zal ook een Kinderdienst worden gehouden tijdens de preek; meer 
informatie hierover bij: Jantien Oldenziel, tel. 06-1805 1267 of Beatrijs Bulder: 
06-2427 3358. 

 

Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie 
over de Dorpskerk bijgehouden. Onderaan dit scherm staan 
de recente Nieuwsflitsen. Met het sturen van een email-
bericht aan scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. kunt 

u verzoeken uw email-adres aan de distributielijst toe te voegen. 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 dan contact op met dhr. Leo van Deutekom, per telefoon op nummer 
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 
 

 

Kerkcafé 23 mei 2023 
 

 
 

Op 23 mei is in het Kerkcafé in de Dorpskerk te gast de filosoof dr. Emanuel 
Rutten (1973), die werkzaam is aan de Vrije Universiteit.  
 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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Kerkcafé 23 mei 2023 
 

Zijn lezing zal gaan over rationeel beargumenteren dat God bestaat. Kun je 
het bestaan van God logisch aantonen? Rutten meent van wel en neemt 
daarmee in zijn vakgebied een bijzondere positie in met zijn ‘modaal-
epistemische Godsargument’. 
Dr. Jurjen Zeilstra, onze predikant van de Dorpskerk, gaat met hem in 
gesprek. Hij gelooft niet in Godsbewijzen, maar gaat uit van Godsvertrouwen 
en spreekt van het al dan niet omarmen van een religieus paradigma. 

 

Hemelvaart (film opgenomen in 2022 op de Tafelberg) 
 

 
 

Te zien op de website van de PGB. 
 

 

 
 
 

[Vb] 
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Co Breman1899, Dorpsgezicht Blaricum. 

 


