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Orgel 
Jacques Boyvin (Frankrijk, 1653-1706) 
(uit 7e Ton) Plein jeu continu, Duo, Basse de trompette 
 
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: Lied 283 
In de veelheid van geluiden 
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
 Vgr. Zo roepen wij U aan. 
 
 Vgr. Heer ontferm u. 
 Allen Christus ontferm u. 
 

Lofzang: Lied 103c: 1, 2 en 3     
Loof de koning, heel mijn wezen 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: 1 Samuël 17, 39-46 
 

(David verslaat Goliat) 
39 Ten slotte gordde David 
het zwaard om en 
probeerde een paar passen 
te lopen, omdat hij aan zo’n 
zware uitrusting niet gewend 
was. ‘Ik kan hier niet mee 
lopen,’ zei hij tegen Saul, ‘ik 
ben dat niet gewend.’ En hij 
deed de uitrusting weer af. 
40 Hij pakte zijn stok, zocht 
vijf gladde stenen uit de 
rivierbedding en stopte die 
in zijn herderstas. Toen liep 
hij op de Filistijn af, zijn 
slinger in de hand. 
41 Met zware stappen kwam 
de Filistijn op David af, 
voorafgegaan door zijn 
schildknecht. 42 Hij nam 
David, een knappe jongen 
met rossig haar, 
geringschattend op 43 en 
zei: ‘Ben ik soms een hond, 
dat je met een stok op me 

afkomt?’ En hij vervloekte 
David in de naam van zijn 
goden. 44 ‘Kom maar op,’ zei 
hij, ‘dan maak ik jou tot aas 
voor de roofvogels en de 
wilde dieren.’ 45 ‘Jij daagt 
me uit met je zwaard en je 
speer en je kromzwaard,’ 
antwoordde David, ‘maar ik 
daag jou uit in de naam van 
de HEER van de hemelse 
machten, de God van de 
gelederen van Israël, die jij 
hebt beschimpt. 46 Maar 
vandaag zal de HEER je 
aan mij uitleveren: ik zal je 
verslaan en je hoofd 
afhouwen, en ik zal de lijken 
van de Filistijnen aan de 
roofvogels en de wilde 
dieren ten prooi geven, 
zodat de hele wereld weet 
dat Israël een God heeft. 

 
Zingen: Psalm 25: 1, 2 en 6    
Heer, ik hef mijn hart en handen 
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Schriftlezing Brief aan de Efeziërs 6, 10-20 
 

Houd stand 
10 Ten slotte, zoek uw kracht 
in de Heer, in de kracht van 
zijn macht. 11 Trek de 
wapenrusting van God aan 
om stand te kunnen houden 
tegen de listen van de duivel. 
12 Onze strijd is niet gericht 
tegen mensen maar tegen 
hemelse vorsten, de heersers 
en de machthebbers van de 
duisternis, tegen de kwade 
geesten in de hemelsferen.  
13 Neem daarom de wapens 
van God op om weerstand te 
kunnen bieden op de dag van 
het kwaad, en goed 
voorbereid stand te kunnen 
houden. 14 Houd stand met de 
waarheid als gordel om uw 
heupen, de gerechtigheid als 
harnas om uw borst, 15 de 
inzet voor het evangelie van 
de vrede als sandalen aan uw 

voeten, 16 en draag daarbij 
het geloof als schild waarmee 
u alle brandende pijlen van 
hem die het kwaad zelf is 
kunt doven. 17 Draag de 
verlossing als helm en Gods 
woord als zwaard, dat u van 
de Geest ontvangt. 
18 Laat u bij het bidden leiden 
door de Geest, iedere keer 
dat u bidt; blijf waakzaam en 
bid voortdurend voor alle 
heiligen. 19 Bid ook voor mij, 
dat mij de juiste woorden 
gegeven worden wanneer ik 
spreek, zodat ik met 
vrijmoedigheid het goddelijk 
geheim van het evangelie 
bekend mag maken,  
20 waarvoor ik gezant ben, 
ook in de gevangenis. Bid dat 
ik daarbij vrijuit spreek, zoals 
mijn plicht is. 

 
Zingen: Lied 732 
Voor de toegewijden 
 
Prediking 
 
Orgel 
Boyvin (7e Ton) Trio 
 
Zingen: Lied 767: 1 t/m 4          
De toekomst van de Heer is daar 
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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 Boyvin (7e Ton) Voix humaine 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Lied 725 
Gij boden rond Gods troon 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
Boyvin (7e Ton) Dialogue 
 

 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
Londen, Britse Bibliotheek, Queen Mary Psalter,  
MS Royal 2Bvii, herkomst handschrift: Londen, ca. 1310 
(aangeleverd door Henk Aertsen) 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. René van den Beld, Baarn 

Ouderling/Lector : Henk Aertsen 
Diaken : Machteld de Hoop 
   

Organist 
 

: Hendrika Veerman 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Kerk-in-Actie, Indonesië  
Kerkrentmeesters:  Communicatiemiddelen  
 

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. René van den Beld kunt u na de dienst contact 
opnemen, ook per email: beldrene@gmail.com of per telefoon: 06.5073 3817. 
 

 

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 
 

23 oktober 
 

10.00 uur 
 

ds. Petra Barnard, Blaricum 
 

Zondag 30 oktober 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag   6 november 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 13 november 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Maandag 17 oktober: om 13.30 uur treffen we elkaar bij de P van de 
Tafelberg voor de wekelijkse kerkwandeling. Het is najaar, dus het weer is 
nogal wisselvallig. Maar als het droog is trekken we erop uit! Er is veel om van 
te genieten. We wandelen ongeveer anderhalf uur in een rustig tempo. 
Iedereen is welkom! Aanmelden is niet nodig, maar we vertrekken altijd wel op 
tijd! Info bij: anneke.vanthull@kpnplanet.nl.  
 

Maandag 17 oktober 16.30u of 19.30u in Theater Blaricum aan de Huizerweg 
13 (naast Bellevue) de voorstelling ‘Lang zal hij leven’: een familiegesprek over 

euthanasie bij dementie. Tijdens het stuk wordt het publiek actief betrokken bij 
de morele dilemma’s die het verhaal oproept. Een interactief drama in het 
midden van een maatschappelijk debat. Toegang is gratis; zie ook pag. 6 van 
het kerkblad. 
Voor meer informatie zie ook het document via de link 

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

Maandag 17 en Dinsdag 18 oktober kookt de werkgroep 8eromMaal een 
heerlijke maaltijd voor onze alleenstaande Dorpsgenoten.  
Meer info: Wil Vooijs: 06-3833 9036. 
 

Dinsdag 18 oktober 11u Gebedskring in ’t Achterom. Bidden voor Vrede in 
Europa en de wereld; en de mensen en activiteiten om ons heen.  
Info: Henny Redeker, telnr. 06-1537 7312. 
 

Woensdag 19 oktober 19-20.30u de ‘Dorpskerk Cantorij’ olv. cantor Richard 
Vos repeteert in de kerkzaal. 
 

Donderdag 20 oktober 19.30u Kerkenraadsvergadering 
 

Vrijdag 21 oktober 10-12u Cie. Kruispunt organiseert ‘Koffiepunt’, koffie met 
een gesprek, verhaal en recept.  
Meer info: Tiny de Wit: 06-27893104 of Bep Boekensteijn: 06-5310 1347. 
 

Donderdag 27 oktober, vertrek 13.45u vanaf het Oranjeweitje. ‘Uitje in de 
buurt’ voor onze 70-plus senioren door Cie. Kruispunt. Ditmaal bezoek aan 

‘Zending over Grenzen’ in Almere, een internationaal netwerk van christenen, 
die in Oost-Europa aan mensen die buitengesloten of eenzaam zijn en in 
armoede leven, praktische en geestelijke hulp biedt in landen zoals Moldavië, 
Bosnië-Herzegovina, Roemenië en ook Oekraïne. Deze middag zullen 
medewerkers ons vertellen over het werk van hun organisatie, we zien een film 
en er is gelegenheid vragen te stellen. Opgeven kan bij Anne-Marie de Fouw, 
tel. 06-21230727  
 

Donderdag 27 oktober, KERKCAFÉ, 20.00u, inloop met koffie/thee vanaf 
19.45u met spreker: landbouweconoom KRIJN POPPE over het thema: 

‘Wek geen valse verwachtingen over de landbouwtransitie’.  

mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
http://www.dorpskerkblaricum.nl/tmp/Project-Lang-Zal-Hij-Leven.pdf
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Het stikstofdebat laat zien dat de problematiek van de landbouw in Nederland 
groot is. Hoe kunnen we gezond, veilig en betaalbaar voedsel produceren? 
Welke ruimte laten we daarbij aan de natuur? Krijn Poppe zal deze 
problematiek nader belichten en oplossingsrichtingen ter discussie stellen. 
Bij de uitgang staat een ‘koffiebus’ ter bestrijding van de kosten. 
Voor meer informatie zie de PGB-website protestantsegemeenteblaricum.nl. 
 

Vrijdag 28 oktober 19.30u: Vrijwilligersbedankavond met het programma 
‘Vertel me eens wat over vriendschap’ van René van den Beld, hij was destijds 
onze interim-predikant. De uitnodigingen zijn inmiddels per email de deur uit. 
Heeft u deze niet ontvangen en bent u vrijwilliger van de Dorpskerk? Mail naar 
scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl voor meer informatie. 
 

 

Lichtjesavond op de Woensberg 
 

4 november 17.30-21.30 uur - Na een onderbreking van twee jaar wordt in 
Blaricum weer de traditionele herdenkingsavond gehouden, waarbij de 
overledenen worden herdacht die rusten op de Algemene Begraafplaats aan 
de Woensbergweg 11 te Blaricum. Iedereen is welkom. Volgende week volgt 
meer info. 
 

 

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 
   

[ho] 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
mailto:scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl
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/

