Zondag 10 juli 2022

Prediker (IV)
Wanneer het lied van de vogels versterft

Dorpskerk - Blaricum

Orgel: Divertimento in C gr.t. - Joseph Haydn
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: Wij komen hier ter ere van uw naam,
Lied 274
We gaan zitten

Inleiding
Kyriegebed
Vgr.
Zo roepen wij U aan.
Allen
Kyrie eleison, Lied 301d
Lofzang: Komt laat ons vrolijk zingen,
Bundel Tussentijds 18
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-De Heilige Schrift-

Afbeelding uit: Uderzo/Goscinny,
Asterix en de lauwerkrans van Caesar (1972).
Gebed
Vgr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Prediker 11, 7 t/m 12, 14
117 Het licht is een genot. Wat
een weldaad voor de ogen om de
zon te zien! 8 Wanneer een mens
lang leeft, laat hij dan van elke
dag genieten en bedenken dat de
dagen van de duisternis
ontelbaar zullen zijn. De
toekomst is niets dan leegte. 9
Geniet dus, beste vriend, van je
jonge jaren, haal je hart op aan
de dagen van je jeugd. Volg de
wegen die je hart wil gaan, gun je
ogen wat ze wensen. En onthoud
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bij alles wat je doet dat God je
aan zijn oordeel onderwerpt. 10
Belast je hart niet met verdriet en
houd je lichaam vrij van kwalen,
want je jeugd en jonge jaren zijn
al snel voorbij.
121 Gedenk daarom je schepper
in de dagen van je jeugd –
voordat de slechte dagen komen
en de jaren naderen waarvan je
zegt: In deze jaren vind ik weinig
vreugde meer.

Voordat de zon verduistert,
de sterren en de maan niet langer stralen,
de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt.
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De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat,
de soldaten kromgebogen voortgaan,
de maalsters langzaamaan verdwijnen,
de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken.
4
Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten,
de molen geen geluid meer maakt,
het fluiten van de vogels ijl van toon wordt,
wanneer hun lied versterft.
5
Je durft geen heuvel te beklimmen,
de weg is vol gevaar.
De amandelboom behoudt zijn wintertooi,
de sprinkhaan sleept zich voort,
de kapperbes droogt uit.
Een mens gaat naar zijn eeuwig huis,
een klaagzang vult de straat.
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Voordat het zilverkoord wordt weggenomen,
de gouden lamp gebroken,
de kruik bij de bron in stukken valt,
het scheprad bij de put wordt stukgebroken.
7
Wanneer het stof terugkeert naar de aarde,
weer wordt zoals het was,
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat,
die het leven heeft gegeven.
8
Lucht en leegte, zegt Prediker,
alles is leegte.
9
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Prediker was een wijs man en
heeft het volk veel kennis
bijgebracht. Hij heeft gewikt en
gewogen en veel spreuken
opgesteld. 10 In treffende
spreuken probeerde Prediker de
waarheid getrouw onder woorden
te brengen. 11 De woorden van
wijzen zijn zo scherp en puntig
als een ossenprik, al hun
spreuken zijn ons door één
herder ingeprent.

En tot slot, mijn zoon, nog
deze waarschuwing: er komt
geen einde aan het aantal
boeken dat geschreven wordt, en
veel lezen mat het lichaam af. 13
Alles wat je hebt gehoord komt
hierop neer: heb ontzag voor
God en leef zijn geboden na. Dat
geldt voor ieder mens, 14 want
God oordeelt over elke daad, ook
over de verborgen daden, zowel
over de goede als de slechte.

Zingen: Alleen te leven om te zwoegen,
Lied 720: 1, 2 en 3
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Schriftlezing Brieven: Jacobus 1, 17-18
17

18

Elke goede gave, elk volmaakt
geschenk komt van boven, van
de Vader van de hemellichten; bij
Hem is nooit enige verandering
of verduistering waar te nemen.

Hij wilde ons door de
verkondiging van de waarheid tot
leven roepen, zodat wij als het
ware de eerste opbrengst van
zijn schepping zijn.

Zingen: Lied 720: 4 en 5
Schriftlezing Evangelie: Lucas 11, 33-36
33

Wie een lamp aansteekt, zet
hem niet weg in een donkere nis
of onder een korenmaat, maar
plaatst hem op de standaard,
zodat iedereen die binnenkomt
het licht ziet. 34 Het oog is de
lamp van het lichaam. Als je oog
helder is, is je hele lichaam
verlicht. Maar als het troebel is,

verkeert je lichaam in duisternis.
35
Let dus op of het licht dat in je
is, niet verduisterd is. 36 Als je
hele lichaam verlicht is, zonder
dat ook maar een deel in
duisternis verkeert, dan is het zo
licht als wanneer een lamp je met
zijn stralen verlicht.’

Zingen: U komt de lof toe,
Lied 339c
Prediking
Gedicht: Stop All the Clocks, W.H. Auden
(vertaling J.W. Schulte Nordholt, De stille droeve mensenmelodie)
Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the piano’s and with a muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.
Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message He Is Dead,
Put crèpe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.
He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last forever: I was wrong.
6

The stars are not wanted now: put out every one;
Pack up the moon and dismantle the sun;
Pour away the ocean and sweep up the wood.
For nothing now can ever come to any good.
Zet alle klokken stil, snijd de telefoon af,
Geef de hond een kluif, voorkom zo zijn geblaf,1
Verbied pianospel, breng met omfloerste trom
De baar naar buiten, roep de rouwklacht om.
Laat vliegtuigen kermend cirkelen en in het groot
Boven ons hoofd de boodschap schrijven Hij Is Dood,
Doe om de witte hals der duiven een crêpepapieren kraag,
Zorg dat elke verkeersagent zwarte handschoenen draagt.
Hij was mijn Noord, mijn Zuid, mijn West en Oost,
Mijn lange werkweek en mijn Zondagse troost,
Mijn middag en mijn middernacht, mijn spraak, mijn lied;
Ik dacht dat liefde eeuwig duurt, dat doet ze niet.
Sterren zijn overbodig, doof ze stuk voor stuk;
Pak de maan in, blus de zon van ons geluk;
Maai weg het woud, leg droog de oceaan.
Want niets meer komt er ooit nog goed voortaan.

Orgel: Espressivo (uit 3 Pièces galante) - Denis Bédard
Zingen: Gij zijt voorbijgegaan,
Lied 607

-Gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
De kleine klok luidt
1

Mijn vertaling, JZ.
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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: Aan U behoort o, Heer der heren,
Lied 978
Uitzending en zegen
Allen

Amen, amen, amen.

Orgel: Allegro giocoso (uit 3 Pièces galante) - Denis Bédard
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PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist

Liturgische kleur : groen
: ds. Jurjen Zeilstra
: Tjeerd Hoekstra
: Bas Reitsma
: Peter den Ouden

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

Collecten
Diaconie:
Stichting De Vrolijkheid
Kerkrentmeesters: Kosten van onze Erediensten.
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 035624 7449 en/of 06-2150 9446 en via email: zeilstar@xs4all.nl

Komende kerkdiensten
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

17 juli
24 juli
31 juli
7 augustus

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Tanja Viveen
ds. Petra Barnard
ds. Jurjen Zeilstra
ds. Jurjen Zeilstra

Afbeelding voorzijde
Vanitas, olie op canvas, Pieter Claesz (1571-1661)
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Nijkerk

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.

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 van ds Jurjen Zeilstra op de website van onze
Dorpskerk met als onderwerp "De Heer is mijn Herder".
‘De film is te vinden in de rechter kolom van de Welkom pagina.

Agenda
Maandag 11 juli 13.30 uur Vandaag wandelen we o.l.v. onze
kerkwandelcoach Anneke van ’t Hull zo’n 1,5 uur vanaf de P bij de Tafelberg.
Loopt u ook mee? Na afloop een cappuccino op het terras van rest. De
Eendracht. Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl
Dinsdag 12 juli 10.00 uur! Gebedskring in ’t Achterom nr. 1.
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Agenda
Vrijdag 15 juli 10-12 uur Cie.Kruispunt organiseert een koffie-ochtend voor
70+ in ’t Achterom 1.
Info: Tiny de Wit: 06-27893104 of Bep Boekensteyn 06-53101347
Zaterdag 16 juli van 15-17 uur in de tuin van het Achterom.

Het wordt Zomer, dus!!!!
Субота 16 Липня з 15.00 до 17.00
Нідерландські млинці з цукром.
джемом та шинкою. Млинці будуть
пектися на місці.
Ds Jurjen Zeilstra en zijn vrienden van de ‘Hilversumse Lions Club’ komen in
de tuin van ’t Achterom met hun speciale pannenkoekenbus stapels
pannenkoeken bakken voor onze Oekraïense dorpsgenoten.

Ook u en jij bent daar van harte welkom om
met hen kennis te maken.
Tot ziens?
Vb
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De Pannenkoekenbus
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