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Orgel 
 
 
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: Lied 215: 1, 2, 3 en 7 
Ontwaakt, o mens, de dag breekt aan 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Lied 863: 1, 2, 5 en 6 
Nu laat ons God de Here 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Habakuk 3: 1- 3 en 16-19 
 
1 Een gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied. 
 

2 HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. 

Voor wat U gaat doen, HEER, heb ik ontzag. 

Breng het in deze tijd tot stand, 

maak het in deze tijd bekend, 

maar toon in het tumult uw mededogen. 
3 God komt uit Teman, 

de Heilige komt uit de bergen van Paran. sela 

Zijn glorie straalt aan de hemel, 

de aarde is vol van zijn roem. 
 

16 Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, 

ik vernam het en mijn lippen trilden. 

Mijn botten werden aangevreten, 

ik stond te trillen op mijn benen, 

wachtend op de dag van onheil, 

die komt voor het volk dat ons aanviel. 
17 Al zal de vijgenboom niet bloeien, 

al zal de wijnstok niets voortbrengen, 

al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 

al zal er geen koren op de akkers staan, 

al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 

en geen rund meer binnen de omheining – 
18 toch zal ik juichen voor de HEER, 

jubelen voor de God die mij redt. 
19 God, de HEER, is mijn kracht, 

Hij maakt mijn voeten snel als hinden, 

Hij laat mij over toppen van bergen gaan. 
 

Voor de koorleider. Bij snarenspel. 

 

Zingen: lied 910: 1 en 4 
Soms groet een licht van vreugde 
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Tweede Schriftlezing: Lucas 17:1- 10 
 

1 Tegen zijn leerlingen zei Hij: 

‘Het is onvermijdelijk dat er 

valstrikken zijn, maar wee 

degene die ervoor 

verantwoordelijk is! 2 Het zou 

beter voor hem zijn als hij met 

een molensteen om zijn nek in 

zee werd geworpen dan dat hij 

ook maar een van deze geringe 

mensen ten val zou brengen. 
3 Let dus goed op jezelf! 

Indien een van je broeders of 

zusters zondigt, spreek die dan 

ernstig toe; en als ze berouw 

hebben, vergeef hun. 4 En als ze 

zevenmaal op een dag tegen je 

zondigen en zevenmaal naar je 

terugkeren en zeggen: “Ik heb 

berouw,” dan moet je hun 

vergeven.’ 
5 Toen zeiden de apostelen 

tegen de Heer: ‘Geef ons meer 

geloof!’ 6 De Heer zei: ‘Als jullie 

geloof hadden als een 

mosterdzaadje, zouden jullie 

tegen die moerbeiboom zeggen: 

“Trek je wortels uit de grond en 

plant jezelf in de zee!” en hij zou 

jullie gehoorzamen. 
7 Als iemand van jullie een 

knecht heeft die ploegt of de 

kudden weidt, dan zal hij, 

wanneer die thuiskomt van het 

land, toch niet tegen hem 

zeggen: “Kom aanliggen en eet 

mee”? 8 Zal hij niet veel eerder 

tegen hem zeggen: “Maak iets te 

eten voor me klaar, doe je gordel 

om en bedien me terwijl ik eet en 

drink, en daarna kun je zelf eten 

en drinken”? 9 Hij bedankt de 

knecht toch niet omdat die 

gedaan heeft wat hem is 

opgedragen? 10 Hetzelfde geldt 

voor jullie; wanneer jullie alles 

gedaan hebben wat jullie is 

opgedragen, zeg dan: “Wij zijn 

maar eenvoudige knechten, we 

hebben enkel onze plicht 

gedaan.”’ 

 
Zingen: Lied 754: 1 
Liefde Gods die elk beminnen 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Lied 1001 
De wijze woorden en het groot vertoon. 
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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: lied 1012 1, 2 en 4 
Geef aan de wereld vrede, Heer, 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Hilde Honderd, Bussum 
Ouderling/Lector : Anne-Marie de Fouw 
Diaken : Bas Reitsma 
   

Organist 
 

: Hendrika Veerman 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Stichting Child 
Kerkrentmeesters:  Pastoraat 
 

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. Honderd, kunt u na de dienst contact opnemen, 
ook per email: hilde.honderd@gmail.com en/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 
 

  9 oktober 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Zondag 16 oktober 10.00 uur ds. René van den Beld Baarn 

Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. Petra Barnard  

Zondag 30 oktober 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra Wintertijd 
 

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

Maandag 3 oktober: om 13.30 uur start onze kerkwandeling bij de P van de 
Tafelberg. De eerste paddenstoelen zijn al gespot, misschien zien we er 
meer? We wandelen ongeveer anderhalf uur in een rustig tempo en rusten na 
afloop uit met een cappuccino of ander drankje op het terras. Iedereen mag 
mee! Aanmelden is niet nodig, maar we vertrekken altijd wel op tijd! 
Info bij: anneke.vanthull@kpnplanet.nl. 
 
Dinsdag 4 oktober, 11 uur Gebedskring in ’t Achterom. Danken voor de 
zegeningen die we als gemeente ontvangen denk aan betrokkenheid bij 
elkaars levens en dat we er eenvoudig weg voor elkaar mogen zijn, ook 
doordeweeks; voor degenen, die een operatie moeten ondergaan, pas uit het 
ziekenhuis zijn gekomen, revalideren, en onze ouderen die soms op hoge 
leeftijd ervaren dat steeds minder kan. Voor onze jongeren dat ze keuzes 
moeten maken op school of op hun stage of in hun baan; wat kies je en wat 
niet en waarom? U bent van harte welkom mee te bidden! 
Info: Henny Redeker, email: hredeker626@gmail.com 
 
Het is de week tegen eenzaamheid. Deze week staat ontmoeting centraal. In 
Blaricum verschijnen er gedichten op verschillende plekken in het dorp. 
Gedichten die gaan over samen zijn, over meedoen en over verbondenheid. 
Zie www.blaricum.nl/komerbij 
 
Op Vrijdag 7 oktober van 10-12 uur bent u welkom in Pand Achterom waar 
de cie. Kruispunt Koffiepunt organiseert. U bent - alleen of tezamen met een 
kennis, buur of vriend/vriendin – welkom! Onderlinge gesprekken over 
dagelijkse voorvallen, een bakrecept (en vandaag ook iets proeven!) een 
Bijbeltekst, een gedicht etc. 
Voor meer informatie: Bep Boekensteijn of Anne-Marie de Fouw, zie pagina 17 
van het jaarboekje. 
 
Zondag 9 oktober 2022, 15.00 uur. 
Jos van der Kooy bespeelt het orgel en Jurjen Zeilstra en Aliëtte van der Wal 
lezen gedichten van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en 
Ida Gerhardt. Jos van der Kooy (1951) is sinds 1967 in binnen- en buitenland 
actief als kerk- en concertorganist. Hij is een vermaard improvisator. 
Als organist is hij verbonden aan de Raad van State in Den Haag en de 
Arminiuskerk in Rotterdam. Hij doceert aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. 
 
Leerhuis in de Dorpskerk. Op dinsdagen om de twee weken. 
Dinsdag 11 oktober: Hendrik Marsman. 
In 2014 verscheen van de hand van prof. dr. Martien Brinkman het boek ‘Hun 
God de mijne? Het gaat over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, 
 

mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
http://www.blaricum.nl/komerbij
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Agenda  
 

Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt’ en misschien wel de God van u en mij. 
Op een fascinerende en verrijkende wijze bespreekt Brinkman een aantal van 
hun mooiste gedichten. 
De bijeenkomsten zijn steeds op dinsdagochtend, 10.00-12.00 uur. 
Meldt u zich aan bij ds. Zeilstra. 
Meer informatie in Onderweg en de Jaargids. 

 

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 

 
 

 
 

Interview met ds. Jurjen Zeilstra 
 
 

Er staat de nieuwe film met ds. Jurjen Zeilstra op de 
website van de Dorpskerk met als thema: 
“De Heer is mijn Herder”. 
De film is te vinden in de rechter kolom van de Welkom-
pagina. 

 
[Vb] 

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/
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/

