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Orgel 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
 

-Voorbereiding- 
 

We gaan staan 

 
Stilte 
 
Gebed van toenadering: 
Zingen: Lied 298, in wisselzang 
Eeuwige, onze God 
 

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. 
 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
 Vgr. Zo roepen wij U aan. 

Kom, met het licht van uw vertrouwen 
Kom met het licht van uw hoop 
Kom met het licht van uw liefde 
Ontferm u, Heer, ontferm u over ons. 
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Allen:                                                            
 

 
 
Lofzang: Lied 117d 
Laudate omnes gentes 
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-De Heilige Schrift- 

 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Gebed: Lied 331, gesproken en gezongen 
Roep onze namen 
 
Schriftlezing Oude Testament: Exodus 32: 7- 14 
7 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga 

terug naar beneden, want jouw 

volk, dat je uit Egypte hebt 

geleid, misdraagt zich. 8 Nu al 

zijn ze afgeweken van de weg 

die Ik hun gewezen heb. Ze 

hebben een stierenbeeld 

gemaakt, hebben daarvoor 

neergeknield, er offers aan 

gebracht en gezegd: “Israël, dit is 

je god, die je uit Egypte heeft 

geleid!”’ 9 De HEER zei verder 

tegen Mozes: ‘Ik weet hoe 

onhandelbaar dit volk is. 10 Houd 

Mij niet tegen: mijn brandende 

toorn zal hen verteren. Maar uit 

jou zal Ik een groot volk laten 

voortkomen.’ 11 Mozes probeerde 

de HEER, zijn God, milder te 

stemmen: ‘Wilt U dan uw toorn 

laten ontbranden tegen uw eigen 

volk, HEER, dat U met sterke 

hand en grote macht uit Egypte 

hebt bevrijd? 12 Wilt U dat de 

Egyptenaren zeggen: “Hij heeft 

hen bevrijd om hen in het 

ongeluk te storten, om hen in het 

bergland te doden en van de 

aarde weg te vagen”? Wees niet 

langer toornig en zie ervan af 

onheil over uw volk te brengen! 13 

Denk toch aan uw dienaren 

Abraham, Isaak en Israël, aan 

wie U onder ede deze belofte 

hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel 

nakomelingen geven als er 

sterren aan de hemel zijn, en het 

hele gebied waarvan Ik 

gesproken heb zal Ik hun voor 

altijd in bezit geven.”’ 14 Toen zag 

de HEER ervan af zijn volk te 

treffen met het onheil waarmee 

Hij gedreigd had. 

 
Zingen: Lied 1010: 1 en 4 
Geef vrede, Heer, geef vrede 
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Schriftlezing Evangelie: Lucas 15: 1- 10 
 

1 Alle tollenaars en zondaars 

kwamen Hem opzoeken om naar 

Hem te luisteren. 2 Maar zowel 

de farizeeën als de 

schriftgeleerden zeiden morrend 

tegen elkaar: ‘Die man ontvangt 

zondaars en eet met hen.’ 3 

Jezus vertelde hun toen deze 

gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u 

honderd schapen heeft waarvan 

er één verloren is geraakt, laat hij 

dan niet de negenennegentig 

andere in de woestijn achter om 

naar het verdwaalde dier op zoek 

te gaan tot hij het gevonden 

heeft? 5 En als hij het gevonden 

heeft, legt hij het vol vreugde op 

zijn schouders 6 en gaat hij naar 

huis. Daar roept hij zijn vrienden 

en buren bijeen en zegt tegen 

hen: “Deel in mijn vreugde, want 

ik heb het schaap gevonden dat 

verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal 

er in de hemel meer vreugde zijn 

over één zondaar die tot inkeer 

komt dan over negenennegentig 

rechtvaardigen die geen inkeer 

nodig hebben. 
8 En als een vrouw tien drachmen 

heeft en er één verliest, steekt ze 

toch de lamp aan, veegt het hele 

huis schoon en zoekt ze alles af 

tot ze het muntstuk gevonden 

heeft? 9 En als ze het gevonden 

heeft, roept ze haar vriendinnen 

en buren bijeen en zegt: “Deel in 

mijn vreugde, want ik heb de 

drachme gevonden die ik kwijt 

was.” 10 Zo, zeg Ik u, heerst er 

ook vreugde onder de engelen 

van God over één zondaar die tot 

inkeer komt.’ 

 
Zingen: Lied 158b 
Een schoot van ontferming is onze God 
 
Prediking, 
 
afgesloten met 
Voorganger: 

Dat ik mag ontvangen, wat voor mij ondenkbaar is 
Wat mij ontbreekt en wat ik niet ervaar 
Dat ik mag vertrouwen, wat niet te geloven is 
Dat ik kan leven met gemis 
Zelf niet hoef te vinden 
Dat ik met mijn tekort,  
in de grootste liefde eens gevonden wordt 
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Zingen: Lied 825: 1 en 4 
De wereld is van Hem vervuld 
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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 834 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
 
Uitzending en zegen 
 
Voorganger en daarna allen: 

God zal met je meegaan 
Als licht in je ogen 
Als lamp voor je voet 
Als hand op je hoofd 
En arm om je schouder 
Als baken bij ontij  
En verte die wenkt 
Als groet op je lippen  
En hoop in je hart 
Als stem die je uitdaagt 
En woord dat je voorgaat 
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Orgel 
 

 
 
 
 
 

Afbeelding voorzijde 
 

Foto van de goede herder. 
Beeld naast de Johanneskerk, Laren. 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 

te BLARICUM 

 
 

Liturgische kleur : groen 
 

Voorganger : ds Job de Bruijn, Eemnes 

Ouderling/Lector : Anne-Marie de Fouw 
Diaken : Machteld de Hoop 

Organist : Hendrika Veerman 
 
 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Kerk in Actie, Pakistan 
Kerkrentmeesters:  Onderhoud Flentrop orgel 
 
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) 
 

Onze gastvoorganger, ds De Bruijn, is u na de dienst te spreken. 
Ook kunt u met hem contact opnemen per email: j.g.debruijn@ziggo.nl 
of per telefoon: 035-887 3301 

 

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 
 

11 september 
 

10.00 uur 
 

ds Marnix van der Sijs 
 

Hilversum 

Zondag 18 september 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra Startzondag 

Zondag 25 september 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra  

Zondag   2 oktober 10.00 uur Ds Hilde Honderd Bussum 
 
 

mailto:j.g.debruijn@ziggo.nl
mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie 
bijgehouden over de Dorpskerk. 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. 
    

 

QR-code 
 

Scan met uw mobiele telefoon deze QR-code. U komt dan direct 
op de website van de Protestantse Gemeente te Blaricum. 
https://www.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. 

 

Agenda  
 

Maandag 5 september: om 13.30 uur start onze kerkwandeling weer vanaf de 
P bij de Tafelberg. Het zomerse weer blijft maar aanhouden, dus we genieten 
van onze mooie omgeving zolang het kan. Alleen als het regent wandelen we 
niet. Iedereen is welkom! Aanmelden is niet nodig, maar we vertrekken altijd wel 
op tijd. Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl. 
 

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/
mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
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Agenda  
 

Dinsdag 6 september om 11u Gebedskring in pand Achterom nr 1. 
 

Cie. Kruispunt Seniorenuitje d.d. 22-09-2022 
 

Dit jaar gaat het seniorenuitje naar Friesland. Op donderdag 22 september 
vertrekken we om 9.00 uur per touringcar vanaf de Dorpskerk. 
Meer informatie staat in het juli nummer van Onderweg. 
U kunt zich aanmelden bij Tiny (06-2789 3104) of bij Bep (06-5310 1347). 
Voor deze dag vragen wij een eigen bijdrage van € 25 per persoon. 

Uw deelname is definitief na overmaken van de eigen bijdrage op het speciale 
bankrekeningnummer t.n.v. Protestantse Gemeente Blaricum o.v.v. 
Seniorenuitje Friesland en het voor 10 september inleveren van het ingevulde 
aanmeldingsformulier bij Tiny of Bep. 
 

   

 

Gezichten van de Dorpskerk 
 

Gezichten en namen, voor lang niet iedereen is altijd duidelijk welk gezicht bij 
welke naam hoort. Toch hopen we op een hechte band en willen we de 
onderlinge bekendheid stimuleren. De kerkenraad vraagt u daarom of u het 
goed vindt dat er een foto van u wordt gemaakt door Jan van Vembde, met het 
oog op het samenstellen van een boekje ‘Gezichten van de Dorpskerk’. Bij de 
koffie na de kerkdiensten zal Jan foto’s van kerk-bezoekende gemeenteleden 
maken en u vragen om een handtekening waarmee u toestemming geeft tot 
publicatie onder de gemeenteleden. Uw medewerking wordt bijzonder op prijs 
gesteld. Het streven is het boekje op de startzondag 18 september te kunnen 
uitdelen. 

 
 

[Vb] 
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Foto van Anneke van ’t Hull, Kerkwandeling. 

 
 


