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Orgel: Wir glauben all’ an einen Gott’  -  Joh. Seb. Bach 
 
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: Dans mee met Vader, Zoon en Geest 

      Lied 706 vs. 1 en 3 cantorij, vs. 2 en 4 allen 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: God in den hoog’ alleen zij eer 
        Lied 302 vs. 1 en 3 cantorij, vs. 2 en 4 allen 
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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 8, 32-35 
 

32 Nu dan, kinderen, luister naar mij, 
gelukkig is wie op mijn wegen blijft. 
33 Luister naar wat ik je leer, en word wijs, 
negeer mijn lessen niet. 
34 Gelukkig de mens die naar mij luistert, 
dag in dag uit bij mijn woning staat, 
de wacht houdt bij mijn deur. 
35 Want wie mij vindt, vindt het leven, 
en ontvangt de gunst van de HEER. 
 
Zingen: Wat altijd is geweest 

      Lied 689 voorzang cantorij, rest allen 
 
Schriftlezing Evangelie: Johannes 3, 1-16 
 

1 Zo was er een farizeeër, 
een van de Joodse leiders, 
met de naam Nikodemus.  
2 Hij kwam in de nacht naar 
Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij 
weten dat U een leraar bent 
die van God gekomen is, 
want alleen met Gods hulp 
kan iemand de tekenen 
verrichten die U verricht.’  
3 Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik 
verzeker u, alleen wie 
opnieuw wordt geboren, kan 
het koninkrijk van God zien.’ 
4 ‘Hoe kan iemand geboren 
worden als hij al oud is?’ 
vroeg Nikodemus. ‘Hij kan 

toch niet voor de tweede 
keer de moederschoot in 
gaan en weer geboren 
worden?’ 5 Jezus 
antwoordde: ‘Werkelijk, Ik 
verzeker u, niemand kan het 
koninkrijk van God 
binnengaan tenzij hij geboren 
wordt uit water en Geest.  
6 Wat geboren is uit een 
mens is menselijk, en wat 
geboren is uit de Geest is 
geestelijk. 7 Wees niet 
verbaasd dat Ik zei dat jullie 
opnieuw geboren moeten 
worden. 8 De wind waait 
waarheen hij wil; je hoort zijn 
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geluid, maar je weet niet 
waar hij vandaan komt en 
waar hij heen gaat. Zo is het 
ook met iedereen die uit de 
Geest geboren is.’ 9 ‘Maar 
hoe kan dat?’ vroeg 
Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit 
niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een 
leraar van Israël bent?  
11 Werkelijk, Ik verzeker u, wij 
spreken over wat we weten 
en we getuigen van wat we 
gezien hebben, maar jullie 
accepteren ons getuigenis 
niet. 12 Wanneer jullie Me 
niet geloven als Ik over 
aardse dingen spreek, hoe 
zouden jullie Me dan geloven 

als Ik over hemelse dingen 
spreek? 13 Er is toch nooit 
iemand opgestegen naar de 
hemel behalve degene die uit 
de hemel is neergedaald: de 
Mensenzoon? 
14 De Mensenzoon moet 
hoog verheven worden, zoals 
Mozes in de woestijn de 
slang omhooggeheven heeft, 
15 opdat iedereen die gelooft, 
in Hem eeuwig leven heeft. 
16 Want God had de wereld 
zo lief dat Hij zijn enige Zoon 
heeft gegeven, opdat 
iedereen die in Hem gelooft 
niet verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft.  

 
Zingen: U komt de lof toe 

      Lied 339a 
 
Prediking 
 
Cantorij: Looft den Here, alle volken 

        Psalm 117 van Diego Ortiz 
 
Zingen (staande): 

Geloofsbelijdenis “Wij geloven allen in één God” 
Lied 341 vs. 1 cantorij, vs. 2 en 3 allen 
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-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed 
Na “zo bidden wij samen” afgesloten met 

Laudate omnes gentes, lied 117d (2x) 
 
Voorbeden 
Na “zo bidden wij samen” afgesloten met 

Laudate omnes gentes, lied 117d (2x) 
 
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: Dank, dank nu allen God 

      Lied 704 vs. 1 en 3 allen, vs. 2 cantorij 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel: Toccatina in g kl.t.  -  Guglielmo Lardelli 
 

 
 

Afbeelding voorzijde:  
De schepping – Marc Chagall 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : wit 

 

Voorganger : ds. Rianne Veenstra, Almere 

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

Organist 
Cantorij                     

: Peter den Ouden 
olv. Peter den Ouden 
 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Hospice Kajan, Hilversum 
Kerkrentmeesters:  de Dorpskerk-cantorij 
 

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) 
 

Met de gastvoorganger ds. Rianne Veenstra kunt u na de dienst contact 
opnemen, ook per email: < erjeka@gmail.com > of per telefoon: <06.3835 
8290 > 
 

 

Pastorale zorg 
Onze predikant ds. Jurjen Zeilstra is na 15 juni weer per telefoon te bereiken 
op nummer 035-624 7449 en/of 06-2150 9446 en via email: zeilstar@xs4all.nl 

Tot deze datum kunt u voor pastorale zorg contact opnemen met ouderling 
Wil Vooijs via telefoonnummer 06-3833 9036. 

 

Komende kerkdiensten 
Zondag 19 juni 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 26 juni 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag   3 juli 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 10 juli 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

mailto:zeilstar@xs4all.nlo
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Agenda  
 

Ma 13 juni 13.30 uur Kerkwandeling; heerlijk wandelweer! Voor onze 1,5-uurs 
wandeling. O.l.v. onze kerk-wandelcoach Anneke van ’t Hull vertrekken we bij 
de P van de Tafelberg bovenaan de Naarderweg. Denkt u aan goede 
wandelschoenen? Opgeven niet noodzakelijk, doch we vertrekken op tijd!  
Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl 
 

Dinsdag 14 juni 10.30 uur Gebedskring in ’t Achterom. Laudate omnes gentes 
(lied 117d van zondag de 12e). Danken voor de zegeningen die we als 
gemeente ontvangen; denk aan betrokkenheid bij elkaars levens en dat we 

dienstbaar mogen zijn aan elkaar door een bezoekje af te leggen of 
anderszins, maar ook bidden voor onze medemens uit bijv. Oekraïne. Wat 
kunnen we voor hen betekenen? Voor onze zieken, ouderen in 
verpleeghuizen, onze plannen die we als gemeente hebben, voor de 
kerkenraadsvergadering, doordeweekse activiteiten, etc..  
U bent van harte welkom mee te bidden! 
 

Donderdag 16 juni 19.30u vergadering Kerkenraad. 
 

Vrijdag 17 juni 10-12u Cie. Kruispunt; Koffie-ochtend voor 70-plus Senioren in 
‘t 8eroM.  
 
B i n n e n k o r t: 
Donderdag 23 juni 2022 20.00u  KERKCAFÉ. 

Inleider: dr. Jurjen Zeilstra  over de Frans-Joodse Emmanuel Levinas (1906-
1995) 

De Frans-Joodse Emmanuel Levinas werd in Litouwen geboren. Ook hij 
onderging de invloed van Heidegger en Husserl. Als krijgsgevangene overleeft 
hij, in tegenstelling tot het overgrote deel van zijn familie, de Tweede 
Wereldoorlog. Sterker dan bij Hannah Arendt werken de invloed van zijn 
Joodse opvoeding en de Bijbel door in zijn filosofie. Levinas kiest tegen het 
primaat van de zijnsleer, en fundeert zijn waarden relationeel, met name in het 
gelaat van de ander die mij aanziet. Die ander doet een ethisch appèl op mijn 
menszijn als naaste. Alleen zo valt er te ontkomen aan de totalitaire 
manipulatie die eigen is geworden aan de Westerse mens. Dit is voor Levinas 
het humanisme van het zelf. 
Dr. Jurjen Zeilstra is predikant van de Dorpskerk in Blaricum. Hij is historicus 
en theoloog, geïnteresseerd in literatuur, kunst en filosofie.  
U bent van harte welkom. Neem gerust iemand mee! De avonden beginnen 
om 20.00 uur in de Dorpskerk, Torenlaan 16 in Blaricum. Koffie en thee is 
beschikbaar vanaf 19.45 uur. 
Na afloop (rond 22.00 uur ) kan een glas worden gedronken 
 

 
  

mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
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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 
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