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Orgel 
Prière à Notre-Dame (uit Suite Gothique)  -  Léon Boëllmann 
 

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 
Vgr.  De Heer met u allen! 
Allen Zijn vrede met u! 
 
Gebed van toenadering 
 
Zingen: Lied 326 
  Van ver, van oudsher aangereikt 
 

We gaan zitten 
 

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

 
Lofzang:  Lied 305 

Alle eer en alle glorie 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Ezechiël 48:30-35 
 

30 Dit zijn de omtrekken van de 

stad. Aan de noordkant meet ze 

4500 el. 
31 De poorten van de stad zijn 

genoemd naar de stammen van 

Israël. Er zijn drie poorten op het 

noorden: de Rubenpoort, de 

Judapoort en de Levipoort. 
32 Aan de oostkant 4500 el, met 

drie poorten: de Jozefpoort, de 

Benjaminpoort en de Danpoort. 

33 De zuidkant meet 4500 el, met 

drie poorten: de Simeonpoort, de 

Issacharpoort en de 

Zebulonpoort. 
34 De westkant 4500 el, met deze 

drie poorten: de Gadpoort, de 

Aserpoort en de Naftalipoort. 
35 De omtrek van de stad 

bedraagt 18.000 el. 

Voortaan heet de stad ‘De HEER 

is daar!’ 

 

Zingen:  Lied 122 
  Hoe sprong mijn hart hoog op in mij 
 
Schriftlezing Evangelie: Lukas 9:51-62 
 

51 Toen de tijd naderde dat Jezus 

in de hemel zou worden 

opgenomen, ging Hij 

vastberaden op weg naar 

Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden 

voor zich uit. In een Samaritaans 

dorp, waar ze kwamen om zijn 

komst voor te bereiden, 53 wilden 

de dorpelingen Hem niet 

ontvangen, omdat Jeruzalem het 

doel van zijn reis was. 54 Toen de 

leerlingen Jakobus en Johannes 

merkten dat Jezus niet welkom 

was, vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat 

wij vuur uit de hemel afroepen 

dat hen zal verteren?’ 55 Maar Hij 

draaide zich naar hen om en 

wees hen streng terecht. 56 Ze 

gingen verder naar een ander 

dorp. 57 Terwijl ze hun weg 

vervolgden, zei iemand tegen 

Hem: ‘Ik zal U volgen waarheen 

U ook gaat.’ 58 Jezus zei tegen 

hem: ‘De vossen hebben holen 

en de vogels hebben nesten, 

maar de Mensenzoon heeft geen 

plaats waar Hij zijn hoofd te ruste 

kan leggen.’ 59 Tegen een ander 

zei Hij: ‘Volg Mij!’ Maar deze zei: 

‘Heer, sta me toe eerst terug te 

gaan om mijn vader te begraven.’ 
60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de 

doden hun doden begraven, 

maar ga jij op weg om het 
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koninkrijk van God te 

verkondigen.’ 61 Weer een ander 

zei: ‘Ik zal U volgen, Heer, maar 

sta me toe dat ik eerst afscheid 

neem van mijn huisgenoten.’ 62 

Jezus zei tegen hem: ‘Wie de 

hand aan de ploeg slaat en 

achterom blijft kijken, is niet 

geschikt voor het koninkrijk van 

God.’ 

 
Zingen:  Lied 766 
  Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen 
 
Prediking 
 
Orgel 
Prière (uit L’Organiste)  -  César Franck 
 
Zingen:  Lied 816 
  Dat wij onszelf gewonnen geven 
 
 

-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 
‘Wat de toekomst brengen moge’ - J. van Dommele 
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We gaan staan 

 
Zingen:  Lied 747 vers 1, 4 en 5 
  Eens komt de grote zomer 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
Menuet gothique (uit Suite Gothique)  -  Léon Boëllmann 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde: Lamp in de Dom van Aken 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 

te BLARICUM 

 
 

Liturgische kleur : groen 
 

Voorganger : ds. Sytze de Vries, Schalkwijk 

Ouderling/Lector : Henk Aertsen 
Diaken : Machteld de Hoop 

Organist : Peter den Ouden 
 
 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Kerk in Actie, Egypte 
Kerkrentmeesters:  Koffie voor na de dienst 
 
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) 
 

Onze gastvoorganger, ds De Vries, is u na de dienst te spreken. 
Ook kunt u met hem contact opnemen per email: sytzedevries@planet.nl 
of per telefoon: 030-238 0219 

 

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 
 

21 augustus 
 

10.00 uur 
 

ds Evert Jan van 
Katwijk 

 

Nederhorst 
den Berg 

Zondag 28 augustus 10.00 uur ds Jurjen Zeilstra Avondmaal 

Zondag 4 september 10.00 uur Ds Job de Bruin Eemnes 

Zondag 11 september 10.00 uur Ds Marnix van der Sijs Hilversum 
 

mailto:sytzedevries@planet.nl
mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt de actuele informatie 
bijgehouden over de Dorpskerk. Onderaan dit scherm staan 
de recente Nieuwsflitsen. Met het sturen van een email-
bericht aan scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. kunt u 

verzoeken uw email-adres aan de distributielijst toe te voegen. 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 dan contact op met dhr. Leo van Deutekom, per telefoon op nummer 
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 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. 

 

Agenda  
 

Maandag 15 augustus: 13.30 uur - De heide bloeit en daarvan willen we 
natuurlijk genieten! We vertrekken vanaf de P van de Tafelberg, bovenaan de 
Naarderweg. We wandelen zo'n anderhalf uur en drinken daarna samen iets op 
het terras van restaurant de Eendracht. Iedereen is welkom. Aanmelden is niet 
nodig, maar we vertrekken altijd wel op tijd. Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl. 
NB: Als het regent en/of onweert wandelen we niet. 
 
 

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/
mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
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Agenda  
 

Vrijdag .19 augustus van 10-12 uur organiseert Cie. Kruispunt een koffie-
ochtend voor Senioren in ’t Achterom 1. 
Info: Tiny de Wit: 06-278 93104 of Bep Boekensteyn 06-5310 1347 

 

Cie. Kruispunt Seniorenuitje d.d. 22-09-2022 
 

Dit jaar gaat het seniorenuitje naar Friesland. Op donderdag 22 september 
vertrekken we om 9.00 uur per touringcar vanaf de Dorpskerk. 
Meer informatie staat in het juli nummer van Onderweg. 
U kunt zich aanmelden bij Tiny (06-2789 3104) of bij Bep (06-5310 1347). 
Voor deze dag vragen wij een eigen bijdrage van € 25 per persoon. 

Uw deelname is definitief na overmaken van de eigen bijdrage op het speciale 
bankrekeningnummer t.n.v. Protestantse Gemeente Blaricum o.v.v. 
Seniorenuitje Friesland en het voor 10 september inleveren van het ingevulde 
aanmeldingsformulier bij Tiny of Bep. 
 

   

 

Gezichten van de Dorpskerk 
 

Gezichten en namen, voor lang niet iedereen is altijd duidelijk welk gezicht bij 
welke naam hoort. Toch hopen we op een hechte band en willen we de 
onderlinge bekendheid stimuleren. De kerkenraad vraagt u daarom of u het 
goed vindt dat er een foto van u wordt gemaakt door Jan van Vembde, met het 
oog op het samenstellen van een boekje ‘Gezichten van de Dorpskerk’. Bij de 
koffie na de kerkdiensten zal Jan foto’s van kerk-bezoekende gemeenteleden 
maken en u vragen om een handtekening waarmee u toestemming geeft tot 
publicatie onder de gemeenteleden. Uw medewerking wordt bijzonder op prijs 
gesteld. Het streven is het boekje op de startzondag 18 september te kunnen 
uitdelen. 

 
 

[Vb] 


