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Orgel 
 
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 146: 1-3 
Zing, mijn ziel, voor God uw Here 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Lied 725     
Gij boden rond Gods troon 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Leviticus 26, 1-17 
 

1 Maak geen afgodsbeelden, zet 
geen godenbeelden neer, richt 
geen gewijde stenen op en plaats 
in jullie land geen stenen met 
afbeeldingen om je daarvoor 
neer te buigen, want Ik, de 
HEER, ben jullie God. 2 Neem 
steeds mijn sabbat in acht en heb 
eerbied voor mijn heiligdom. Ik 
ben de HEER. 
3 Als jullie mijn bepalingen 
opvolgen, je aan mijn geboden 
houden en ze naleven, 4 zal Ik 
jullie op gezette tijden regen 
schenken, zodat het land 

opbrengst geeft en de bomen 
vrucht dragen. 5 Dan zal de 
dorstijd duren tot de druivenpluk, 
en de druivenpluk tot de zaaitijd. 

Je zult volop te eten hebben en 
onbezorgd in je land kunnen 
wonen. 6 Ik zal het land rust en 
vrede geven, zodat je kunt 
slapen zonder te worden 
opgeschrikt. Ik zal het land 
vrijmaken van wilde dieren en 
ervoor zorgen dat het niet 
geteisterd wordt door 
oorlogsgeweld. 7 Jullie zullen je 
vijanden op de vlucht jagen en zij 
zullen door jullie zwaard worden 
geveld. 8 Vijf van jullie zullen 

volstaan om honderd vijanden te 
verjagen en met honderd van 
jullie verjaag je er tienduizend; ze 
zullen door jullie zwaard worden 

geveld. 9 Ik zal naar jullie omzien 
en je vruchtbaar en talrijk maken, 
en mijn verbond met jullie 
gestand doen. 10 Je zult van je 
oogst kunnen eten tot je de 
nieuwe oogst binnenhaalt en het 
restant van de oude oogst kunt 
wegdoen. 11 Mijn woning zal in 
jullie midden staan en Ik zal nooit 
een afkeer van jullie krijgen. 12 Ik 
zal in je midden verkeren; Ik zal 
jullie God zijn en jullie mijn volk. 
13 Ik ben de HEER, jullie God, die 
jullie uit Egypte heeft geleid om je 
uit de slavernij te bevrijden. Ik 

heb het juk gebroken waaronder 
je gebukt ging, zodat je weer met 
opgeheven hoofd kunt rondlopen. 
14 Maar als jullie Mij niet 

gehoorzamen en deze geboden 
niet naleven, 15 als je mijn 
bepalingen naast je neerlegt en 
mijn regels minacht, als je door 
mijn geboden niet na te leven het 
verbond met Mij verbreekt, 16 dan 
zal Ik van mijn kant jullie het 
volgende aandoen: Ik zal een 
verschrikkelijk onheil over jullie 
brengen, tering en slopende 
koortsen zullen het licht in je 
ogen doven en je de adem 
afknijpen. Je zult je land 

inzaaien, maar voor niets, want je 
vijanden zullen ervan eten.  
17 Ik zal me tegen jullie keren, 
zodat jullie door je vijanden 



  
 
 

 

5 
 

 

verslagen worden. Jullie zullen 
worden overheerst door mensen 
die je haten, en op de vlucht 

slaan, zelfs als niemand je 
verjaagt. 

 
Zingen: Psalm 146: 4 en 5     
 
Schriftlezing Brieven: 1 Korintiërs 10, 14-22 
 

14 Om deze reden moet u, 
geliefde broeders en zusters, u 
verre houden van afgodendienst. 
15 Ik spreek tot verstandige 
mensen, dus u kunt wat ik nu zeg 
naar waarde schatten. 16 Laat de 
beker waarvoor wij God loven en 
danken ons niet delen in het 
bloed van Christus? Laat het 
brood dat wij breken ons niet 
delen in het lichaam van 
Christus? 17 Omdat het één 
brood is zijn wij, hoewel met 
velen, één lichaam, want wij 
hebben allen deel aan dat ene 

brood. 18 Kijkt u eens naar het 
volk van Israël. Is het niet zo dat 
allen die van de offers eten, deel 
hebben aan de altaardienst?  

19 Wat wil ik met dit alles 
zeggen? Dat vlees dat aan 
afgoden geofferd is een 
bijzondere betekenis heeft? Of 
dat afgoden werkelijk iets 
voorstellen? 20 Dat niet, maar wel 
dat offers aan afgoden offers aan 
demonen zijn en niet aan God, 
en ik wil niet dat u zich inlaat met 
demonen. 21 U kunt niet drinken 
uit de beker van de Heer en ook 
uit die van demonen, u kunt niet 
deelnemen aan de maaltijd van 
de Heer en ook aan die van 
demonen. 22 Of willen we de 

Heer tergen? Zijn we soms 
sterker dan Hij? 

 
Zingen: Lied 390: 1-3 
Het brood in de aarde gevonden 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 16, 19-31 
 

19 Er was eens een rijke man die 
gewoon was zich te kleden in 
purperen gewaden en fijn linnen 
en die dagelijks uitbundig 
feestvierde. 20 Een bedelaar die 
Lazarus heette, lag voor de poort 
van zijn huis, overdekt met 
zweren. 21 Hij hoopte zijn maag 
te vullen met wat er overschoot 
van de tafel van de rijke man; 
maar er kwamen alleen honden 

aanlopen, die zijn zweren likten. 
22 Op zekere dag stierf de 
bedelaar, en hij werd door de 
engelen weggedragen om aan 
Abrahams hart te rusten. Ook de 
rijke stierf en werd begraven.  
23 Toen hij in het dodenrijk, waar 
hij hevig gekweld werd, zijn ogen 
opsloeg, zag hij in de verte 
Abraham met Lazarus aan zijn 
zijde. 24 Hij riep: “Vader Abraham, 
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heb medelijden met mij en stuur 
Lazarus naar me toe. Laat hem 
het topje van zijn vinger in water 
dopen om mijn tong te verkoelen, 
want ik lijd pijn in deze vlammen.” 
25 Maar Abraham zei: “Kind, 
bedenk wel dat jij je deel van het 
goede al tijdens je leven hebt 
ontvangen, terwijl Lazarus niets 
dan ongeluk heeft gekend; nu 

vindt hij hier troost, maar lijd jij 
pijn. 26 Bovendien ligt er een 
wijde kloof tussen ons en jullie, 
zodat wie van hier naar jullie wil 

gaan dat niet kan, en ook 
niemand van jullie naar ons kan 
oversteken.” 27 Toen zei de rijke 
man: “Dan smeek ik u, vader, dat 

u hem naar het huis van mijn 
vader stuurt, 28 want ik heb nog 
vijf broers. Hij kan hen dan 
waarschuwen, zodat ze niet net 
als ik in dit oord van martelingen 
terechtkomen.” 29 Abraham zei: 
“Ze hebben Mozes en de 
Profeten: laten ze naar hen 
luisteren!” 30 De rijke man zei: 
“Nee, vader Abraham, maar als 

iemand van de doden naar hen 
toe komt, zullen ze tot inkeer 
komen.” 31 Maar Abraham zei: 
“Als ze niet naar Mozes en de 

Profeten luisteren, zullen ze zich 
ook niet laten overtuigen als er 
iemand uit de dood opstaat.”’ 

 
Zingen: Lied 390: 4 en 5 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Lied 385          
De tafel van samen 
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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 759 
Gods kinderen op aarde 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 

 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
De rijke en Lazarus, het gevaar van rijkdom,  
olieverf op canvas, James B. Janknegt, 2011 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Henk Aertsen 
Diaken : Bas Reitsma 
   

Organist 
 

: 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 Huizen  
Kerkrentmeesters:  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. 
 

 

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 
 

20 november 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra          (Voleinding) 
 

Zondag 27 november 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra                (Advent)  

Zondag   4 december 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 11 december 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

  

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Maandag 14 november: om 13.30 uur begint onze kerkwandeling bij de P van 
de Tafelberg. Alleen met droog weer trekken we eropuit en genieten we van de 
mooie omgeving zo dichtbij huis. We wandelen in een rustig tempo. Iedereen 
is welkom! Aanmelden is niet nodig, maar we vertrekken altijd wel op tijd! Info 
bij: anneke.vanthull@kpnplanet.nl.  
 

Dinsdag 15 november 11u Gebedskring in ’t Achterom. Danken dat er wat 
meer vrede lijkt te komen in Oost-Europa, dat het waar is en dat dit doorzet; 
bidden voor voldoende middelen, zodat de hulporganisaties in landen als 

Oekraïne voedselpakketten kunnen uitdelen; bidden om kracht voor degenen 
die een geliefde herdenken komende week; bidden voor jongeren en hun 
activiteiten; bidden om inspiratie voor ouders, verzorgers en jeugdleiders en 
onze kinder-kerkleiding. Info: Henny Redeker, telnr. 06-1537 7312. 
 

Woensdag 16 november: van 18.30 - 20.00 uur repeteert de Dorpskerk 
Cantorij olv. Richard Vos in de consistorie.   
 

Donderdag 17 november 19.30u Kerkenraadsvergadering. 
 

Vrijdag 18 november 10-12u Cie. Kruispunt organiseert een gezellige 

Koffieochtend in ’t Achterom.  
Meer info: Bep Boekensteijn, 06-53101347 en Tiny de Wit 06-27893104. 
Mocht u opgehaald willen worden, neem dan ook even contact op!  
 

Zaterdag 19 november 9.00 - 12.00 uur Bladharken (zie oproep hieronder). 
 

Zondag 20 november 10.00 uur Zondag Voleinding. Op deze zondag 
gedenken we onze gemeenteleden die afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. 
Mogelijk komen familieleden deze viering met ons meebeleven. Onderdeel van 
deze dienst is ook een lopende Avondmaalsviering, waarbij een ieder van 
harte is genodigd. 
Aan deze dienst verleent de Cantorij medewerking, olv. Richard Vos. 
 

 
  

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 
   
 
 

 

Bladharken 
 

Zaterdag 19 november 9 - 12 uur 
Binnenkort 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). 

 
 
  

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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Tijdens het seizoen 2022/2023 zal op vier zondagmiddagen een mooi 
programma ‘Tekst en 
muziek in de Dorpskerk’ 

worden uitgevoerd. 
Telkens zal een mooie 
combinatie klinken van 
teksten, gedichten en 
muziek. Op zondag  
20 november 2022, 
15.00 uur, zijn Carel ter 
Linden en Mirjam Karres 
de gasten. 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, 
zoals in ‘Om een zin’ (Arbeiderspers 2008). Het is vooral uit deze laatste 

bundel dat hij deze middag zal voordragen. Het gaat om gedichten, ontstaan 
vanuit belevenissen uit het dagelijks leven, en vanuit de verwondering over 
het bestaan, gedichten over kinderen en over de geliefde, over leven en dood. 
De woorden en beelden resoneren na in de muziek, die pianiste Mirjam 

Karres daarbij koos, composities van Bach, Scarlatti, Schumann, Chopin, 
Liszt en Debussy. Mirjam Karres, treedt regelmatig op met het Scarbo 
pianisten collectief. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een 
hapje en een drankje. Bij de uitgang zal om een vrijwillige bijdragen worden 
gevraagd met als richtbedrag € 10-15 per persoon. 
 

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”. 
 

 
  

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
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Kerkcafé donderdag 24 november 
 

 

Donderdag 24 november (zie ook Ons kerkcafé op de PGB-website en pgblaricum.nl) 
Met Dorien Pessers wordt gesproken over de geloofsartikelen van de rechtsstaat.  
De rechtsstaat vindt zijn wortels in het christendom en ontleent daaraan - tot op de dag van 
vandaag - zijn geloofsartikelen. De rechtsstaat zal vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid 
brengen. Beloftes die zijn neergelegd in de ‘heilige teksten’ van de rechtsstaat, zoals de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in internationale Mensenrechtenverdragen 
en in de grondwetten van de rechtsstaten. 
Overheid en burgers worden geacht deze heilige teksten te goeder trouw na te leven. Wat is de 
huidige stand van zaken in het licht van deze beloftes van de rechtsstaat? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[ho] 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/index.php/onze-dorpskerk/vorming-en-toerusting-en-kerkcafe
http://www.pgblaricum.nl/

