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Orgel       ‘Vater unser im Himmelreich’  -  Georg Böhm 
 
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: Psalm 92: Cantorij 1 en 2; allen 3 en 7 
Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Lied 903: allen 1 en 6; Cantorij 2     
Zou ik niet van harte zingen 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Spreuken 9 
 

Wijsheid en Dwaasheid 
1 Wijsheid heeft haar huis gebouwd, 
zeven zuilen heeft ze uitgekapt. 
2 Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd, 
haar tafel heeft ze gedekt. 
3 Haar dienaressen heeft zij de stad in gestuurd, 
zelf roept zij vanaf de hoogste plaats: 
4 ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ 
Wie geen verstand heeft roept ze toe: 
5 ‘Kom, eet het brood dat ik je geef, 
drink de wijn die ik heb gemengd. 
6 Breek met je onnozelheid 
en betreed de weg van het inzicht, 
dan zal het je goed gaan.’ 
7 Wie een spotter terechtwijst, wordt bespot, 
wie een goddeloze de les leest, wordt belachelijk gemaakt. 
8 Wijs een spotter niet terecht, hij zou je haten, 
berisp een wijze, en hij mag je graag. 
9 Een wijze wordt nog wijzer als je hem berispt, 
een rechtvaardige vergroot zijn inzicht door wat je hem leert. 
10 Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, 
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige. 
11 Door mij, Wijsheid, vermeerderen de dagen van je leven, 
ik voeg jaren aan je leven toe. 
12 Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van, 
als je spot, benadeel je jezelf. 
13 Vrouwe Dwaasheid bazelt maar, 
door haar domheid heeft ze nergens weet van. 
14 Ze zit bij de deur van haar huis, 
in een zetel, hoog in de stad. 
15 Ze roept naar de voorbijgangers, 
naar hen die rechtdoor willen gaan: 
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16 ‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ 
Wie geen verstand heeft roept ze toe: 
17 ‘Gestolen water smaakt verrukkelijk, 
geroofd brood is een lekkernij.’ 
18 Maar wie zij naar zich toe lokt 
weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen, 
hij daalt af tot in het dodenrijk. 
 
Zingen: Lied 846: Cantorij 1 en 5; allen 4 en 6     
De wijsheid van vóór alle tijden 
 
Tweede Schriftlezing: Psalm 23 
 

1 Een psalm van David. 
De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
2 Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
3 Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
4 Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
5 U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
6 Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik verblijf in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 
 
Zingen: Lied 563: Cantorij 1; allen 2 en 3 
De geur van mirre 
  



  
 
 

 

6 
 

 

Schriftlezing Evangelie: Lucas 7, 36-50 
 

De liefde van een zondares 
36 Een van de farizeeën 
nodigde Hem uit om te komen 
eten, en toen Hij het huis van 
de farizeeër was 
binnengegaan, ging Hij 
aanliggen voor de maaltijd.  
37 Een vrouw die in de stad 
bekendstond als zondares had 
gehoord dat Hij bij de farizeeër 
thuis zou eten, en ze ging naar 
het huis met een albasten 
flesje met geurige olie. 38 Ze 
ging achter Jezus staan, aan 
zijn voeteneinde; ze huilde en 
zijn voeten werden nat door 
haar tranen. Ze droogde ze 
met haar haar, kuste ze en 
zalfde ze met de olie. 39 Toen 
de farizeeër die Hem had 
uitgenodigd dit zag, zei hij bij 
zichzelf: Als Hij een profeet 
was, zou Hij weten wie de 
vrouw is die Hem aanraakt, dat 
ze een zondares is.  
40 Maar Jezus zei tegen hem: 
‘Simon, Ik heb je iets te 
zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei 
hij. 41 ‘Er was eens een 
geldschieter die twee 
schuldenaars had: de een was 
hem vijfhonderd denarie 
schuldig, de ander vijftig.  
42 Omdat ze het geld niet 
konden terugbetalen, schold hij 
beiden hun schuld kwijt. Wie 
van de twee zal hem de 
meeste liefde betonen?’  

43 Simon antwoordde: ‘Ik 
veronderstel degene aan wie 
hij het grootste bedrag heeft 
kwijtgescholden.’ Hij zei tegen 
hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ 
44 Toen draaide Hij zich om 
naar de vrouw en vroeg aan 
Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik 
ben in jouw huis te gast, en je 
hebt Me geen water voor mijn 
voeten gegeven; maar zij heeft 
met haar tranen mijn voeten 
natgemaakt en ze met haar 
haar afgedroogd. 45 Jij hebt Me 
niet begroet met een kus; maar 
zij heeft, sinds Ik hier 
binnenkwam, onophoudelijk 
mijn voeten gekust. 46 Jij hebt 
mijn hoofd niet met olie 
gezalfd; maar zij heeft met 
geurige olie mijn voeten 
gezalfd. 47 Daarom zeg Ik je: 
haar zonden zijn haar 
vergeven, al waren het er vele, 
want ze heeft veel liefde 
betoond; maar wie weinig 
wordt vergeven, betoont ook 
weinig liefde.’  
48 Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw 
zonden zijn u vergeven.’ 49 De 
andere gasten dachten bij 
zichzelf: Wie is Hij, dat Hij zelfs 
zonden vergeeft?  
50 Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw 
geloof heeft u gered; ga in 
vrede.’ 
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Zingen: Lied 563: 4 
 
Prediking 
 
Orgel    ‘Ik wil van God als van mijn Herder spreken’  - 
               Gerrit de Marez Oyens 
 
Zingen: Lied 23a: Cantorij 1 en 3; allen 2 en 4          
D’ Almachtige is mijn Herder en geleide 
 

< op de melodie van Lied 766: > 
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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 

Orgel     Prelude  -  William H. Harris 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Lied 970: Cantorij 1 en 4; allen 2, 3 en 5 
Vlammen zijn er vele 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel     Fantasia no.5   -   Georg Philipp Telemann 
 

 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
Christus gezalfd in het huis van Simon de Farizeeër, met 
opdrachtgever (1445/1450), olieverf op paneel, Dirck Bouts 
(1420-1475), Gemäldegalerie Berlijn 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : groen 

 
 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
Diaken : Bas Reitsma 
Organist  : Peter den Ouden 
Dorpskerk-cantorij : olv. Richard Vos 
 

Voorbede 
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Voedselbank 
Kerkrentmeesters:  zondagse eredienst 
 

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 
 

16 oktober 
 

10.00 uur 
 

ds. René van den Beld, Baarn 
 

Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. Petra Barnard, Blaricum  

Zondag 30 oktober 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra            (wintertijd!)  

Zondag   6 november 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

  

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

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. 
 

Maandag 10 oktober, om 13.30 uur start onze kerkwandeling bij de P van de 
Tafelberg. We genieten van de herfstkleuren. 
Soms lopen we in stilte, soms praten we met elkaar 
over allerlei onderwerpen. Onze wandelgroep heet 
iedere nieuwe wandelaar (M/V) van harte welkom! 
Kom gerust een keer meelopen. Aanmelden is niet 
nodig, maar we vertrekken altijd wel op tijd!  
Info bij: anneke.vanthull@kpnplanet.nl.  
 

 
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, 

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. 
 

Donderdag 27 oktober, vertrek 13.45u. Laatste donderdag van deze maand, 
uitstapje in de buurt met Cie. Kruispunt. Op uitnodiging van Zending-over-
Grenzen gaan we naar Almere en rijden zoveel mogelijk met elkaar mee. 
Medewerkers vertellen ons over hun organisatie, we zien een film en krijgen 
gelegenheid vragen te stellen. Opgeven voor dit uitje kan tot 25 oktober bij 
Anne-Marie de Fouw, jetje@family.solconmail.nl of 06-21230727. Aan dit uitje 
zijn geen kosten verbonden. 
 

 
  

mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
mailto:jetje@family.solconmail.nl
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Project Lang-Zal-Hij-Leven 
 

In Onderweg nr.8 (pg.6) staat een theaterstuk aangemeld (producent ds. 
Casper van Dorp) dat draait om een familiegesprek over ‘euthanasie bij 
dementie’. In Blaricum zal de voorstelling plaatsvinden in Het Theater op  
17 oktober om 16.30 uur en om 19.30 uur. De toegang is gratis. Men kan 
zich opgeven via de link www.pthu.nl/langzalhijleven. 
Voor meer informatie zie ook het document via de link 

www.dorpskerkblaricum.nl/tmp/Project-Lang-Zal-Hij-Leven.pdf 
 

 

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 

   
 
 

 
  

http://www.pthu.nl/langzalhijleven
http://www.dorpskerkblaricum.nl/tmp/Project-Lang-Zal-Hij-Leven.pdf
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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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. 
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