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Prediker (I) 
 

De vreugde die van God komt 
 
 
 

Dorpskerk - Blaricum 
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Orgel 
 
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: De vreugde voert ons naar dit huis 

      Lied 280 
 
We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Eens komt de grote zomer 
        Lied 747: 1, 4 en 8 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Prediker 5 
 

1 Wees niet te haastig met je 
woorden en doe God niet overijld 
met heel je hart geloften. Want 
God is in de hemel en jij bent op 
aarde, dus moet je spaarzaam 
met je woorden zijn. 2 Drukte leidt 
tot dromerij en veel praten tot 
gebazel. 3 Wanneer je God toch 
een gelofte doet, los die dan ook 
spoedig in. God is niet gesteld op 
dwazen. Los dus je geloften in.  
4 Je kunt beter geen gelofte doen 
dan een gedane gelofte niet 
inlossen. 5 Sta je mond geen 
loze, zondige geloften toe en zeg 

niet naderhand tegen de priester 
dat ze een vergissing waren. Wil 
je soms dat God zich kwaad 
maakt over dergelijk gepraat en 

moet Hij wat je hebt bereikt te 
gronde richten? 6 Dromerij en 
lege woorden zijn er al genoeg. 
Dus heb ontzag voor God. 
  Ambtenaren beschermen elkaar 
7 Wanneer je ziet dat in het land 
de armen worden onderdrukt en 
het recht en de rechtvaardigheid 
geschonden, wees dan niet 
verbaasd. Want een hoge 
ambtenaar wordt door een 
hogere beschermd, en zij beiden 
weer door ambtenaren die nog 

hoger zijn. 8 Het is hierbij nog een 
geluk wanneer de koning zorg 
draagt voor de oogst. 
   

  Rijkdom is leegte 
9 Wie van geld houdt, kan er niet 
genoeg van krijgen. Wie verzot 
op rijkdom is, is altijd op meer 
gewin belust. Ook dat is enkel 
leegte. 10 Maar hoe groter 
iemands kapitaal is, des te groter 
ook het aantal mensen dat het 
komt verbrassen. Wat heeft de 
eigenaar hierbij te winnen? Hij 
kan alleen maar toekijken. 11 Een 
arbeider slaapt goed, of hij nu 
veel of weinig te verteren heeft, 
maar wie zwelgt in rijkdom kan 
de slaap niet vatten. 
12 Ik heb een trieste zaak onder 
de zon gezien die tot veel ellende 
leidt. Iemand waakt over zijn 
rijkdom, maar het loopt rampzalig 

af, 13 want één tegenslag vaagt al 
die rijkdom weg. De zoon die hij 
verwekt heeft, blijft met lege 
handen achter. 14 Naakt is zo 
iemand uit de moederschoot 
gekomen, even naakt keert hij 
terug. Niets van wat hij heeft 
verworven en in handen dacht te 
hebben, neemt hij mee. 15 Het is, 
ook dit, triest en ellendig, maar 
zoals hij is gekomen, zo keert hij 
terug. Wat is het voordeel voor 
de mens dat hij zwoegt voor 

wind? 16 Alle dagen van zijn 
leven brengt hij door in 
duisternis, heel zijn bestaan is vol 
ellende en verdriet, en vol 
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ontevredenheid. 17 Het is 
daarom, zo heb ik ingezien, goed 
en weldadig voor een mens 
wanneer hij zich aan eten en 
drinken tegoed doet, en geniet 
van alles wat hij heeft verworven. 
Daar zwoegt hij voor onder de 
zon gedurende het luttel aantal 
levensdagen dat hij van God 
gekregen heeft; dat is wat hem is 

toebedeeld. 18 Wanneer een 
mens geniet van rijkdom en bezit, 

wanneer hem dat door God wordt 
toegestaan als zijn rechtmatig 
deel en hij zich verheugt in alles 
wat hij moeizaam heeft 
verworven, is dat een geschenk 
van God. 19 Dan piekert hij 
tenminste niet zoveel over het 
luttel aantal dagen van zijn leven, 
maar gaat hij van ganser harte 
op in de vreugde die God hem 

toebedeelt. 

 

Zingen: Een mens te zijn op aarde 
      Lied 807: 1-5 

 
Schriftlezing Brieven: Jacobus 1, 19-27 
  

  Geloven en doen 
19 Geliefde broeders en zusters, 
onthoud dit goed: ieder mens 
moet zich haasten om te 
luisteren, maar traag zijn om te 

spreken, traag ook in het kwaad 
worden. 20 Want de woede van 
een mens brengt niets voort dat 
in Gods ogen rechtvaardig is.  
21 Wees daarom zachtmoedig en 
leg alle verdorvenheid en elk 
denkbaar wangedrag af. En 
aanvaard zo de boodschap die in 
u is geplant en die u kan redden. 
22 Vergis u niet: alleen horen is 
niet genoeg, u moet wat u 
gehoord hebt ook doen. 23 Want 
wie de boodschap hoort maar er 
niets mee doet, is als iemand die 
het gezicht waarmee hij is 
geboren in de spiegel bekijkt:  

24 hij ziet zichzelf, maar zodra hij 
wegloopt is hij vergeten hoe hij 
eruitzag.  
25 Wie zich daarentegen spiegelt 
in de volmaakte wet, die vrijheid 

brengt, en dat blijft doen, niet als 
iemand die hoort en vergeet, 
maar als iemand die ernaar 
handelt – hem valt geluk ten 

deel, juist in wat hij doet.  
26 Wie meent dat hij godsdienstig 
is, terwijl hij zijn tong niet kan 
beteugelen, zit op een 
dwaalspoor, en heel zijn 
godsdienst is vergeefse moeite. 
27 Voor God, de Vader, is alleen 
dit reine, zuivere godsdienst: 
weduwen en wezen bijstaan in 
hun nood, en jezelf vrijwaren van 
de smetten van de wereld. 

 
 
Zingen: Lied 807: 6   
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Schriftlezing Evangelie: Lucas 12, 16-21 
 

16 En Hij vertelde hun de 
volgende gelijkenis: ‘Het 

landgoed van een rijke man had 
veel opgebracht, 17 en daarom 
vroeg hij zich af: Wat moet ik 
doen? Ik heb geen ruimte om 
mijn voorraden op te slaan.  
18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik 
zal doen is dit: ik breek mijn 
schuren af en bouw grotere, waar 
ik al mijn graan en goederen kan 
opslaan, 19 en dan zal ik tegen 

mezelf zeggen: Je hebt veel 
goederen in voorraad, genoeg 

voor vele jaren! Neem rust, eet, 
drink en vermaak je. 20 Maar God 
zei tegen hem: “Dwaas, nog deze 
nacht zal je leven van je worden 
teruggevorderd. Voor wie zijn 
dan de schatten die je hebt 
opgeslagen?” 21 Zo vergaat het 
iemand die schatten verzamelt 
voor zichzelf, maar niet rijk is bij 
God.’ 

 
Zingen: U komt de lof toe 

      Lied 339a 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: God, die leven hebt gegeven 

      Lied 718 
 
 

 
 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 

Collecten 
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-De Tafel van de Heer- 
 
Zingen: Als wij weer het brood gaan breken 

      Lied 387 
 
Nodiging 
 
Tafelgebed 
 
Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26  
 
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.  
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Zingen: Lam Gods 
      Lied 408a 

 
 
Vredegroet 
Vgr.  De vrede van de Heer zij altijd met u. 
Allen Zijn vrede ook met u. 
Vgr.  Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Dankgebed 
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Zingen: Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 
      Lied 362 

  

 
 
 
2 Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 

die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 
3 Van U is deze wereld, deze tijd. 

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 

Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
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Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
Gelijkenis van de rijke boer, Rembrandt van Rhijn (1627), 
olieverf op paneel, Berlijn 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Aliëtte van der Wal 
Diaken : Bas Reitsma 
   

Organist 
 

: Hendrika Veerman 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Stichting Exodus 
Kerkrentmeesters:  onderhoud kerkelijke gebouwen 
 

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 via email: zeilstar@xs4all.nl  
 

Komende kerkdiensten 
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  

Zondag 17 juli 10.00 uur ds. Tanja Viveen, Nijkerk  
 
  

mailto:zeilstar@xs4all.nlo
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Agenda  
 

Ma 20 juni 13.30 uur Kerkwandeling! Vandaag vertrekken we vanaf de 
Theetuin in Eemnes, Meentweg 131, 3755 PD Eemnes voor een mooie tocht 
naar een orchideeënveld in de nabijheid van de Vogelhut bij de Stichtsebrug. 
Denkt u aan goede wandelschoenen wegens het ongelijke terrein. En ivm. de 
teken, zorg voor een goede bescherming. Honden mogen mee, mits 
aangelijnd. Opgeven niet noodzakelijk! Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl 
 
Dinsdag 21 juni 10.30 uur Gebedskring in ’t Achterom.  

 
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 appel 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 

 
Donderdag 30 juni Cie. Kruispunt: ‘Uitje in de Buurt’ voor bezoek aan het 
Singermuseum voor de tentoonstelling ‘Sluijters en de Modernen’. Ivm de 
rondleiding uiterlijk opgeven op maandag 27 juni bij Anne-Marie telnr. 06-

21230727.  
 
 
 
  

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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