
 

 

Zondag 6 november 2022 

Achtste zondag van de herfst 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk (V) 
 

Een heer die zijn slaven dient 
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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: God zij ons gunstig en genadig, 
Psalm 67 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Allerhoogste God, heilig en glorierijk, 
Lied 882 
 



 

 
 

 

3 
 

 

 
 

-De Heilige Schrift- 
 

 

Kindergesprek: De mantel van Sint Maarten 
 
Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
De kinderen gaan naar de kinderdienst en nemen het 
kinderkerk-kaarsje mee 
 
Schriftlezing Oude Testament: Exodus 24, 9-11 
 

9 Hierna ging Mozes de berg op, 

samen met Aäron, Nadab, Abihu 

en zeventig oudsten van het volk, 
10 en zij zagen de God van Israël. 

Onder zijn voeten was er iets als 

een plaveisel van saffier, helder 

stralend als de hemel zelf. 11 

Deze vooraanstaande Israëlieten 

werden niet door God gedood: zij 

zagen Hem, en zij aten en 

dronken. 

 
Zingen: Vader, die woont in hemels licht, 
Lied 370 
 
Schriftlezing Brieven: Galaten 2,12 
 

12 Hij at altijd mee met de niet-Joden, maar toen er afgezanten van 

Jakobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart, uit angst voor de 

kring van de besnedenen. 

 
Zingen: De laatsten worden de eersten, 
Lied 990: 1-5 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 12, 35-40 en 14, 7-11 
 

35 Sta klaar, doe je gordel om en 

houd de lampen brandend, 36 en 

wees als knechten die hun heer 

opwachten wanneer hij 

terugkeert van een bruiloft, zodat 

ze direct voor hem opendoen 
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wanneer hij aanklopt. 37 Gelukkig 

de knechten die de heer bij zijn 

komst wakend aantreft. Ik 

verzeker jullie: hij zal zijn gordel 

omdoen, hen voor de maaltijd 

nodigen en hen bedienen. 38 

Gelukkig degenen die hij zo 

aantreft, ook al komt hij midden 

in de nacht of kort voor het 

aanbreken van de dag. 39 Besef 

wel: als de heer des huizes had 

geweten op welk uur de dief zou 

komen, dan zou hij niet in zijn 

huis hebben laten inbreken. 40 

Ook jullie moeten klaarstaan, 

want de Mensenzoon komt op 

een tijdstip waarop je het niet 

verwacht.’ 
 

 

7 Hij vertelde de genodigden een 

gelijkenis, want Hij had gezien 

hoe ze de ereplaatsen voor 

zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 
8 ‘Wanneer u door iemand wordt 

uitgenodigd voor een bruiloft, 

kies dan niet de ereplaats, want 

misschien is er wel iemand 

uitgenodigd die voornamer is dan 

u, 9 en dan moet uw gastheer 

tegen u zeggen: “Sta uw plaats 

aan hem af.” Dan zult u 

beschaamd de minste plaats 

moeten innemen. 10 Als u wordt 

uitgenodigd, kies dan de minste 

plaats, zodat uw gastheer tegen 

u zal zeggen: “Vriend, kom toch 

dichterbij!” Dan wordt u eer 

betoond ten overstaan van 

iedereen die samen met u 

aanligt. 11 Want wie zichzelf 

verhoogt zal worden vernederd, 

en wie zichzelf vernedert zal 

worden verhoogd.’ 

 
Zingen: De laatste worden de eersten, 
Lied 990:6 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Wachters van de tijd, 
Lied 453 
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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 
 
De kinderen komen terug en we gaan staan 
 
Zingen: Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 
Lied 880 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
 
Orgelspel 
 

 
 
 
 
 

Afbeelding voorzijde 
 

De boerenbruiloft, Pieter Bruegel de Oude, 1567/1568. 
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Sint Maarten is mijn mantelzorger 
 

 
Jurjen Zeilstra 

Bij: Mattheus 25, 31-46 

en Lucas 3,11 

De dag van Sint Maarten is 11 november. Sint Maarten is een van de 
belangrijkste heiligen van de kerk, beschermer van kinderen armen en 
soldaten. Hij leefde in de 4e eeuw. Zo heel precies en historisch weten 
we weinig van hem, maar er zijn talloze verhalen aan zijn naam 
verbonden. Het beroemdste verhaal betreft een gebeurtenis in de tijd dat 
Maarten bezig was zich voor te bereiden op zijn doop en zich 
voortdurend afvroeg wat de Heer van hem wilde. Hij had gehoord dat 
Jezus van mensen had gevraagd te delen in hun zegeningen: ‘Wie twee 
stel kleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft 

moet hetzelfde doen.’ (Lukas 3,11) 

Maarten deed in deze tijd dienst als officier in het Romeinse leger dat 
zich bij de stad Amiens in Gallië, nu Noord-Frankrijk bevond. Het verhaal 
is dat hij al veel had weggegeven, toen hij zich eens met zijn soldaten bij 
de poort van de stad bevond. Het was die dag bitter koud. Op dat 
moment kwam hen een schaars geklede bedelaar tegemoet. Niemand 
sloeg acht op de man. Eigenlijk had Maarten niets meer over om nog 
weg te geven en eerst wilde ook hij de bedelaar passeren, maar in een 
impuls wendde hij zijn paard, ontdeed zich van zijn mantel en scheurde 
de mantel die hij aanhad met zijn zwaard doormidden. Prompt schonk 
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Maarten de helft aan de verbaasde bedelaar. Omdat Maarten zelf er nu 
in een halve mantel wel vreemd uit zag, moesten sommige omstanders 
lachen, maar zo schrijft Sulpitius de hagiograaf van Maarten, anderen 
slaakten een zucht, omdat zij niets hadden gedaan, terwijl zij rijker 
waren. 

Maar het verhaal gaat verder! Die nacht droomde Maarten van Jezus die 
nu zelf de halve mantel droeg die hij had weggegeven. En Maarten 
hoorde dat Jezus zei tegen de engelen: ‘Hier is Maarten die nog niet 
eens gedoopt is (hij was een catechumeen, een leerling in het geloof), 
maar hij heeft mij gekleed.’ Toen hij wakker werd, zo wil de legende, zag 
Maarten tot zijn stomme verbazing dat zijn mantel weer heel was. Deze 
mantel vond later een plaats in de reliekencollectie van de Frankische 
koningen. De bewaker van de Cappa Sancti Martini werd kapelaan (of 
chaplain) en dat woord kennen we nog steeds. 

In het half rode, half witte wapenschild van de stad Utrecht, waar 
Maarten de beschermheilige van werd, leeft het verhaal dat een 
opdracht aan iedere gelovige is geworden, nog altijd voort. Maar ook in 
de Dag van de Mantelzorger. Heel het begrip mantelzorg is eigenlijk van 
zijn handeling afgeleid. Wat jammer dat zo weinig kinderen die liedjes 
komen zingen en daarmee een snoepje verdienen het verhaal van 
Maarten kennen. Ik kan ontmoedigd raken als ik soms meemaak hoe 
betrokkenheid en verbondenheid een steeds minder grote rol lijken te 
spelen. Religieuze betekenis lijkt vandaag door veel mensen eerder te 
worden gevonden in een boeiende gebeurtenis dan in de bereidheid iets 
van jezelf te geven. Sint Maarten laat mij de verbinding zien en zijn 
houding bewaart mij voor cynisme. Hij is mijn mantelzorger. 

De dag van de mantelzorger valt dit jaar op 10 november. 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Anne-Marie de Fouw 
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 (op 
de tafel in de voorhof). 
 

 

Collecten 
 

Diaconie:                Inloophuis Wording 
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. 
 

 

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 
 

13 november 
 

10.00 uur 
 

ds Jurjen Zeilstra 
 

 

Zondag 20 november 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra Eeuwigheidszondag 

Zondag 27 november 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra  

Zondag   4 december 10.00 uur ds Heleen van Beelen Laren 
 
  

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Maandag 7 november: om 13.30 uur start onze kerkwandeling bij de P van de 
Tafelberg. Bos en hei zijn nu echt in herfsttooi. Bij droog weer maken we een 
rondwandeling van zo'n anderhalf uur en rusten na afloop uit op het terras met 
een kopje thee of cappuccino. Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig, 
maar we vertrekken altijd wel op tijd!  
Info bij: anneke.vanthull@kpnplanet.nl. 
 

Maandag 7 november, 15.00 uur, vergadering Diaconie, Achterom 

 

Dinsdag 8 november 10.00 - 12.00 uur Leerhuis "Hun God de mijne" onder 
leiding van ds. Jurjen Zeilstra in ’t Achterom. 
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, 
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. Meer info bij ds. Zeilstra, het liefst per mail: 
zeilstar@xs4all.nl, of tel. 6247449. 
 

Dinsdag 8 november 10.30 uur, vergadering Kerkrentmeesters, elders. 

 

Dinsdag 8 november 19.30 uur, vergadering Consistorie, Achterom 
 

Woensdag 9 november: van 18.30 - 20.00 uur repeteert de Dorpskerk Cantorij 
o.l.v. Richard Vos in de consistorie. We bereiden ons voor op Zondag 
Voleinding (20 november a.s.). 
 

Zondag 20 november 15.00 uur in de Dorpskerk. Carel ter Linden draagt 
gedichten voor die hij zelf geschreven heeft, waarbij Mirjam Karres piano speelt. 
Theoloog Carel ter Linden was als predikant onder andere verbonden aan de 
Kloosterkerk te Den Haag. Hij schreef een aantal boeken, waaronder ‘Wat doe 
ik hier in Godsnaam’ uit 2013. Ter Linden publiceert ook gedichten, over 
uiteenlopende onderwerpen. Vooral uit de bundel ‘Om een zin’ uit 2008 wordt 
deze middag voorgedragen. 
Mirjam Karres treedt regelmatig op met het Scarbo pianistencollectief. 

 

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. 

mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
mailto:zeilstar@xs4all.nl
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
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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 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 

 

Bladharken 
Zaterdag 19 november 9 - 12 uur. 
Volgende maand gaan we weer gezellig samen 
bladharken om het kerkhof naast de Dorpskerk 
bladvrij te maken o.l.v. Harry van Schaik, onze 
kerkhofbeheerder. Halverwege de ochtend is er 
tijd voor koffie met koek. Zet de datum alvast in je 
agenda! (info Harry: 06-15306861). 

 

Herfst met ds Jurjen Zeilstra 
 

De zevende film met ds Jurjen Zeilstra, 
“Herfst op de Woensberg”, staat op de 
welkompagina van onze website. 
 
Daar staat ook de eigen blog van onze 
predikant onder de titel “Jurjen schrijft”. 
 

 

Kerkcafé  
 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255
mailto:leo@vandeutekom.org
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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De klok in de toren van de Dorpskerk wordt elke zondag geluid. 
 

[Vb] 
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