
 

 
Zondag 3 juli 2022  

 

 
 
 
 

Prediker (III) 
 

De toekomst in Gods hand 
 

Dorpskerk – Blaricum 



  
 
 

 

2 
 

 

 
 
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: Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, 

Lied 275 
 
We gaan zitten 

 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Zo roepen wij U aan. 
Allen Kyrie eleison, Lied 301c  
 
Lofzang: Alle eer en alle glorie, 

Lied 305 
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-De Heilige Schrift- 
 
Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Prediker 9 
 
 

1 Ik vestigde mijn aandacht op het 
volgende en heb het onderzocht: 
Wat de wijzen en rechtvaardigen 
tot stand brengen, is in de hand 
van God. Ook hun liefde, ook hun 
haat. Geen mens kan in de 
toekomst zien. 2 Hij weet alleen 
dat ieder mens hetzelfde lot 
wacht. Ben je een rechtvaardige 
of zondaar, goed en rein of 
onrein, offer je wel of offer je niet, 
ben je goed of zondig, durf je 
makkelijk een eed te zweren of 
ben je bang een eed te zweren – 
3 alle mensen treft hetzelfde lot. 
Dat is zo triest bij alles wat de 
mensen doen onder de zon; en 
hoe triest ook dat hun hart hun 
leven lang vol kwaad en 
dwaasheid is, en dat hun leven 
eindigt bij de doden. 4 Voor wie 
nog leven mag, is er nog hoop; 
beter een levende hond dan een 
dode leeuw. 5 Wie nog in leven 
zijn, weten tenminste dat ze 
moeten sterven, maar de doden 
weten niets. Er is niets meer dat 
hun loont, want ze zijn vergeten. 
6 Hun liefde en hun haat, alle 
hartstocht die ze ooit hebben 
gehad, ging allang verloren. Ze 
nemen nooit meer deel aan alles 
wat gebeurt onder de zon. 
7 Dus eet je brood met vreugde, 
drink met een vrolijk hart je wijn. 

God ziet alles wat je doet allang 
met welbehagen aan. 8 Draag 
altijd vrolijke kleren, kies een 
feestelijke geur. 9 Geniet van het 
leven met de vrouw die je bemint. 
Geniet op alle dagen van je 
leven, die God je heeft gegeven. 
Het bestaan is leeg en vluchtig 
en je zwoegt en zwoegt onder de 
zon, dus geniet op elke dag. Het 
is het loon dat God je heeft 
gegeven. 10 Doe wat je hand te 
doen vindt. Doe het met volle 
inzet, want er zijn geen daden en 
gedachten, geen kennis en geen 
wijsheid in het dodenrijk. Daar 
ben je altijd naar op weg. 11 Ik 
heb onder de zon opnieuw 
gezien dat niet altijd een snelle 
hardloper de wedloop wint, een 
sterke held de oorlog, dat niet 
altijd degene die wijs is zijn brood 
heeft, en hij die inzicht heeft de 
rijkdom, hij die bekwaam is het 
respect. Zij allen zijn afhankelijk 
van tijd en toeval. 12 Nooit weet 
de mens wanneer zijn tijd 
gekomen is: zoals de vissen 
verraderlijk worden gevangen 
door de fuik en de vogels door de 
val, zo wordt de mens verrast 
door de verraderlijke tijd, 
wanneer die als een klapnet op 
hem valt. 
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13 Ik heb onder de zon iets gezien 
dat voor wijsheid doorging. Het 
was verbijsterend. 14 Er was een 
kleine stad met weinig inwoners. 
Een machtig koning trok tegen 
het stadje op, omsingelde het en 
bouwde grote 
belegeringswerken. 15 Er woonde 
daar een man van lage afkomst, 
die wijs was en met zijn wijsheid 
de stad had kunnen redden. 
Maar niemand schonk aandacht 
aan die onbeduidende persoon. 

16 Ik zei daarom tegen mezelf: 
Wijsheid is beter dan macht, 
maar de wijsheid van een mens 
van lage afkomst wordt 
geminacht en zijn woorden 
vinden geen gehoor. 17 Het is 
beter dat je luistert naar de kalme 
woorden van wijzen dan naar het 
geschreeuw van een heerser 
onder dwazen. 18 Wijsheid is 
beter dan het wapengekletter van 
zo’n dwaas; hij alleen richt al veel 
goeds te gronde. 

 
Zingen: Hier is een stad gebouwd, 

Gezang 490: 1-5 (Liedboek 1973) 
 

 
 

  2) Huizen van vrede voor 
mensen van vlees en bloed. 
Veilig onveilig, zo 
leven zij bitterzoet. 
 

3) Overal haast en ver- 
keer dat geen richting heeft, 
wolken lawaai als een 
vuur dat geen warmte geeft. 
 

  4) Woorden gaan over en 
weer, waar de mensen zijn. 
Woorden zijn lief en leed, 
rouw en geboortepijn. 
 

5) Iedereen wil wel een 
ander, maar weet niet hoe. 
Iedereen gaat zo zijn 
weg, wie weet waar naar toe. 
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Schriftlezing Brieven: Jacobus 4, 13-17 
 

13 Dan iets voor u die zegt: 
‘Vandaag of morgen gaan wij 
naar die en die stad. Daar blijven 
we een jaar, we zullen er 
handeldrijven en geld verdienen.’ 
14 U weet niet eens hoe uw leven 
er morgen uitziet. U bent immers 
maar damp, die heel even 
verschijnt en dan al verdwijnt. 

15 U zou moeten zeggen: ‘Als de 
Heer het wil, zijn we dan in leven 
en zullen we dit of dat doen.’ 
16 Maar u slaat een hoge toon 
aan en bent daar nog trots op 
ook. Dat soort trots is volkomen 
ongepast. 17 Als iemand weet 
hoe het hoort maar er niet naar 
handelt, dan zondigt hij. 

 
Zingen: Gezang 490: 6 - 10 
 

  6) Mensen gaan twee aan twee, 
overvloed en woestijn, 
zoeken een woning en 
willen geborgen zijn. 
 

7) Een stad is man en vrouw, 
opstaan en slapen gaan, 
mensen die dagelijks 
doodgaan en voortbestaan. 
 

  8) Leven is liefde doen, 
gaan in het oude spoor: 
mensen zijn vader en 
zoon, en dat gaat maar door. 
 

9) Leven is overal 
tussen fabrieken en flat 
bloemen en kinderspel, 
licht op muziek gezet. 
 

10) Is er een stad zonder 
dood zonder duisternis, 
komt er een stad waar de 
zon niet meer nodig is? 

  

 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 21, 29-33 
 

29 Hij vertelde hun ook een 
gelijkenis: ‘Kijk naar de 
vijgenboom en al de andere 
bomen. 30 Als je ziet dat ze 
uitlopen, weet je dat de zomer in 
aantocht is. 31 Zo moeten jullie 
ook weten, wanneer je die dingen 

ziet gebeuren, dat het koninkrijk 
van God nabij is. 32 Ik verzeker 
jullie: deze generatie zal zeker 
nog niet verdwenen zijn wanneer 
al die dingen gebeuren. 33 Hemel 
en aarde zullen verdwijnen, maar 
mijn woorden verdwijnen nooit. 

 
Zingen: Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God, 

Lied 339 e 
 
Prediking 
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Orgel 
 
Zingen: Gij hebt, o Vader van het leven, 

Lied 823: 1, 4 en 5 
 
 

-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: Wij hebben een sterke stad, 

Lied 175 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 
 
 
 

 
 



  
 
 

 

7 
 

 

 

 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

te BLARICUM 

 
 

Liturgische kleur : groen 
 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Henk Aertsen 
Diaken : Machteld de Hoop 

Organist : Hendrika Veerman 
 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Kerk in Actie - India 
Kerkrentmeesters:  Ons kerkhof 
 

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 per telefoon te bereiken op nummer 035-
624 7449 en/of 06-2150 9446 en via email: zeilstar@xs4all.nl 

 

Komende kerkdiensten 
 

Zondag 
 

10 juli 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Zondag 17 juli 10.00 uur ds. Tanja Viveen, Nijkerk 

Zondag 24 juli 10.00 uur ds. Petra Barnard  

Zondag 31 juli 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

Agenda 
 

Maandag 4 juli 13.30 uur Vandaag een wandeling vanaf de P bij de 
Tafelberg. We wandelen olv onze kerkwandelcoach Anneke van ’t Hull zo’n 
1,5 uur en laten onze gedachten de vrije loop en de natuur op ons in werken. 
We wisselen kennis van flora en fauna uit en met een biertje óf cappuccino op 
het terras van De Eendracht. Opgeven niet noodzakelijk. We vertrekken op 
tijd! Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl 

mailto:zeilstar@xs4all.nlo
mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
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Dinsdag 5 juli 10.30 uur Gebedskring in ’t Achterom nr. 1. Met 
gemeenteleden bidden voor wat ons bezighoudt in de kerk en daarbuiten. U 
bent van harte welkom! 
 

Vrijdag 8 juli Cie.Kruispunt organiseert een koffie-ochtend voor Senioren in ’t 
Achterom 1. Tussen 10-12 uur bent u van harte welkom. Info: Tiny de Wit: 06-
27893104 of Bep Boekensteyn 06-53101347 

 

Zaterdag 9 juli in ’t Achterom van 14.00-17.00 uur 
Power Point Presentatie Nederlandse verkeersregels 

met daarna mooie fietstocht door Blaricum en omgeving, voor: onze 
Oekraïense Dorpgenoten; aanmelden bij uw Buddy of bij Mona Deuning 06-
13021145 van het burgerinitiatief. Voor kinderen: elke zaterdag spelletjes in 
de tuin; ze kunnen tekeningen maken, knutselen. 
 

Субота 9 Липня з 14.00 до 17.00 
Презентація правила дорожнього руху в Нідерландах, після презентації 
прогулянка на велосипедах в Бларікумі та околицею 
Для дітей кожної суботи організовуються ігри, буде все необхідне для 
малювання. / Якщо вас зацікавило то запишіться у вашого Buddy 

---- ---------------------  --------------------------  
 

 

Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt actuele informatie over 
de Dorpskerk bijgehouden. Onderaan deze pagina staan de 
recente en oude Nieuwsflitsen. 
Als u een email-bericht met uw gegevens stuurt aan: 

scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. wordt u aan de distributielijst voor 
deze Nieuwsflitsen toegevoegd. Zó blijft u geïnformeerd over wat er 
tussentijds te melden is vanuit onze Dorpskerk. 
 

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. 
 

Afbeelding voorzijde 
 

Gods gezin, anoniem. 
Vb 

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

