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Orgel 
Air, uit Suite nr.3 – J.S. Bach (1685-1750) 
 
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 
 
Drempelgebed 
 
Cantorij: Antifoon  

 

Wie mij roept geef Ik antwoord, 
Ik ben met hem in nood. 
Ik geef antwoord die mij roept, 
Ik ben met hem in nood. 

 
Zingen: Psalm 91: 1-3 
Heil hem wien God een plaats bereidt 
 

We gaan zitten 
 

Cantorij: Antifoon 
 
Inleiding 
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Kyriegebed bij de stenen met de namen 
 
Cantorij en allen: Koester de namen 
(uit Zingend Geloven 6, 102) 
 

 
 
 Vgr. Gebed 
 Cantorij en Allen Koester de namen 
 Vgr. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde 

voor de mensen van zijn welbehagen. 
  

Glorialied: Lied 304 
Zing van de Vader die in den beginne 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Genesis 18, 1-8 
 

Sodom en Gomorra 
1 De HEER verscheen 
opnieuw aan Abraham, bij de 
eiken van Mamre. Op het 
heetst van de dag zat 
Abraham in de ingang van 
zijn tent. 2 Toen hij opkeek, 
zag hij even verderop 
plotseling drie mannen staan. 
Onmiddellijk snelde hij de 
tent uit, naar hen toe. Hij 
boog diep 3 en zei: ‘Heer, 
wees toch zo goed uw 
dienaar niet voorbij te gaan. 
4 Ik zal wat water voor u laten 
halen zodat u uw voeten kunt 
wassen. Maak het u hier 
onder de boom intussen 
gemakkelijk. 5 Ik zal u ook 
iets te eten brengen, zodat u 

weer op krachten kunt 
komen voordat u verdergaat. 
Daarvoor bent u immers bij 
uw dienaar langsgekomen?’ 
Zij antwoordden: ‘Dat is 
goed, ga uw gang.’ 
6 Abraham haastte zich naar 
de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei 
hij, ‘drie schepel fijn meel! 
Maak deeg en bak brood.’  
7 Daarna snelde hij naar de 
kudde, zocht een mooi kalf 
uit dat er mals uitzag, en gaf 
dat aan een knecht, die het 
onmiddellijk klaarmaakte.  
8 Hij haalde boter en melk, 
nam het gebraden kalf en 
zette alles aan zijn gasten 
voor. Terwijl zij aten, bleef hij 
bij hen staan onder de boom. 

 
Zingen: Lied 760: Cantorij: 1, 4 en 5 – Allen: 2, 3 en 6     
Gij zijt de zin van wat wij zijn 

 
Tweede Schriftlezing: Openbaring 3, 20-22 
 

20 Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort 
en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen 
eten, Ik met hem en hij met Mij. 
21 Wie overwint zal samen met Mij op mijn troon zitten, net 
zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn 
troon zit.  
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22 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt. 
 
Zingen: Lied 646: Cantorij: 1 - Allen: 2 en 3 
De Heer is onze reisgenoot 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 24, 13-35 
 

Verschijningen; Jezus 
opgenomen in de hemel 
13 Diezelfde dag gingen twee 
van de leerlingen op weg 
naar Emmaüs, een dorp dat 
zestig stadie van Jeruzalem 
verwijderd ligt. 14 Ze spraken 
met elkaar over alles wat er 
was voorgevallen. 15 Terwijl 
ze zo met elkaar in gesprek 
waren, kwam Jezus zelf naar 
hen toe en liep met hen mee, 
16 maar hun blik werd 
vertroebeld, zodat ze Hem 
niet herkenden. 17 Hij vroeg 
hun: ‘Waar lopen jullie toch 
over te praten?’ Daarop 
bleven ze somber gestemd 
staan. 18 Een van hen, die 
Kleopas heette, antwoordde: 
‘Bent U dan de enige 
vreemdeling in Jeruzalem die 
niet weet wat daar deze 
dagen gebeurd is?’  
19 Jezus vroeg hun: ‘Wat 
dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat 
er gebeurd is met Jezus van 
Nazaret, een machtig profeet 
in woord en daad in de ogen 
van God en van het hele 
volk. 20 Onze hogepriesters 

en leiders hebben Hem ter 
dood laten veroordelen en 
laten kruisigen. 21 Wij leefden 
in de hoop dat Hij degene 
was die Israël zou bevrijden, 
maar inmiddels is het de 
derde dag sinds dit alles 
gebeurd is. 22 Bovendien 
hebben enkele vrouwen uit 
ons midden ons in verwarring 
gebracht. Toen ze 
vanmorgen vroeg naar het 
graf gingen, 23 vonden ze zijn 
lichaam daar niet en ze 
kwamen vertellen dat er 
engelen aan hen waren 
verschenen, die zeiden dat 
Hij leeft. 24 Een paar van ons 
zijn toen ook naar het graf 
gegaan en troffen het aan 
zoals de vrouwen hadden 
gezegd, maar Jezus zagen 
ze niet.’ 25 Toen zei Hij tegen 
hen: ‘Hebben jullie dan zo 
weinig verstand en zijn jullie 
zo traag van begrip dat jullie 
niet geloven in alles wat de 
profeten gezegd hebben?  
26 Moest de messias al dat 
lijden niet ondergaan om zijn 
glorie binnen te gaan?’  
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27 Daarna verklaarde Hij hun 
wat er in al de Schriften over 
Hem geschreven stond, en 
Hij begon bij Mozes en de 
Profeten. 
28 Ze naderden het dorp 
waarheen ze op weg waren. 
Jezus deed alsof Hij verder 
wilde reizen. 29 Maar ze 
drongen er sterk bij Hem op 
aan om dat niet te doen en 
zeiden: ‘Blijf bij ons, want het 
is bijna avond en de dag 
loopt ten einde.’ Hij ging met 
hen mee en bleef bij hen.  
30 Toen Hij met hen aanlag 
voor de maaltijd, nam Hij het 
brood, sprak het zegengebed 
uit, brak het en gaf het hun. 
31 Nu werden hun ogen 
geopend en herkenden ze 

Hem. Maar Hij werd 
onttrokken aan hun blik.  
32 Daarop zeiden ze tegen 
elkaar: ‘Brandde ons hart niet 
toen Hij onderweg met ons 
sprak en de Schriften voor 
ons ontsloot?’ 33 Ze stonden 
op en gingen meteen terug 
naar Jeruzalem, waar ze de 
elf en de anderen aantroffen, 
34 die tegen hen zeiden: ‘De 
Heer is werkelijk uit de dood 
opgewekt en Hij is aan 
Simon verschenen!’  
35 De twee leerlingen 
vertelden wat er onderweg 
gebeurd was en hoe Hij zich 
aan hen kenbaar had 
gemaakt door het breken van 
het brood. 

 
Zingen: Lied 646: 4 
 
Prediking 
 
Orgel 
Air - H. Purcell (1659-1695) 
 
Zingen: Lied 647: Cantorij: 1 en 3 - Allen: 2 en 4          
Voor mensen die naamloos 
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-De Gedachtenis- 
 

Inleiding 
 
Zingen: Lied 730: Cantorij: 1 - Allen: 2 en 3 

Heer, herinner U de namen 
 

We gaan staan 
 
Wij noemen de namen en ontsteken een kaars. 
Cantorij: Koester de namen (ZG 6, 102) 
 

 
 

Dirk Boot, 91 jaar 
Gijsbertje Schaap-Smeets, 97 jaar 
Christina Gerda Thierry-Verhagen, 83 jaar  
Sita Jacoba Spreij, 99 jaar  
 
Cantorij 
 

Cornelia Elsnerus-Westland, 86 jaar  
Alberta Visser-Lindemulder, 92 jaar  
Anna Maria Eduarda Westerhuis-van Haersma Buma, 76 jaar 
 
Cantorij 
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Jacqueline Constance Botman-Bronkhuijzen, 82 jaar 
Adriana Maria Schouwenaar-van Loo, 81 jaar 
Henriette Elisabeth Rote-de Raad, 89 jaar 
 
Cantorij 
 
Wij ontsteken een kaars en denken daarbij aan een 
overledene die ons persoonlijk dierbaar was. 
 
Moment van stilte 
 
Cantorij 
 
We gaan zitten 
 
 

 
 

 
-Gebeden en gaven- 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Collecten 
 
Orgel 
Pie Jesu, uit het Requiem – G. Fauré (1845-1924) 
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-De Maaltijd van de Heer- 
 
Tafellied: Lied 762: Cantorij: 1 en 5 - Allen: 2, 3, 4 en 6 
De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan 
 
(melodie Gezang 27, Liedboek 1973) : 

 
 

2 Gezuiverd en belegen is de wijn, 
zo rood als bloed, gerijpt tot heil en 
zegen; 
op deze berg zal ’t feestelijk toeven 
zijn, 
hier leidt de Heer ons heen langs alle 
wegen. 
 

3 Op deze berg neemt Hij de sluier 
weg 
waar alle volkeren mee zijn 
omwonden; 
de duisternis zal worden afgelegd, 
geheimen opgeklaard, boeien 
ontbonden. 
 

4 Wij treden aan het ontoegankelijk 
licht, 
wij volkeren, wij heidenen, wij 
mensen; 
wij zien het leven-zelf in het gezicht, 
God haalt ons thuis van achter alle 
grenzen. 

 

5 En Hij, het leven-zelf, verslindt de 
dood 
tot overwinning en van alle ogen 
wist Hij de tranen af. Het 
ochtendrood 
gaat stralend op, een opgang uit den 
hoge. 

 
6 Dit zeiden zijn profeten in zijn geest; 

de bankring van de dood zal zijn 
gebroken, 
de smaad van Israël wordt uitgewist; 
zo zal het gaan, want zo heeft Hij 
gesproken. 
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Nodiging 
 
Tafelgebed 
 
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.  

 
Vredegroet 
Vgr.  Vrede met u allen 
Gem. Vrede ook met u 
Vgr.   Laten we elkaar de vrede van Christus wensen. 
 
Uitdelen van brood en wijn 
 
Dankgebed 
 
Zingen: Lied 913: 1, 2 en 4 
Wat de toekomst brengen moge 
 
Wegzending en zegen 
Vgr.  De Here zegene u en behoede u 

De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig 
De here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede 

Cantorij: 
 Laat de zon van uw aangezicht 

over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 

 
 
Orgel 
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Afbeelding voorzijde:  
Emmaüs, Laura James (2000) 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : wit 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Wil Vooijs 
Diaken : Bas Reitsma &  

Willem van Someren Gréve 
   

Organist : Hendrika Veerman 
Cantorij 
 

: olv. Richard Vos 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                De Cocon, Hilversum 
Kerkrentmeesters:  onderhoud kerkhof  
 

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 
 

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  

Zondag 18 december 10.00 uur ds. René van den Beld, Baarn  
 

  

mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Maandag 21 november: om 13.30 uur starten we dit keer met onze 
kerkwandeling bij het pand Achterom. Als het weer het toelaat maken we een 
leuke wandeling in en om het oude dorp van Blaricum. Iedereen is 
welkom!  Aanmelden is niet nodig, maar we vertrekken altijd wel op tijd! Info 
bij: anneke.vanthull@kpnplanet.nl.  
 
Vanmiddag 
Zondag 20 november 15.00 uur in de Dorpskerk. Carel ter Linden draagt 

gedichten voor die hij zelf geschreven heeft, waarbij Mirjam Karres piano 
speelt. 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. Vooral uit de bundel in ‘Om een zin’ uit 2008 
wordt deze middag voorgedragen. 
Mirjam Karres treedt regelmatig op met het Scarbo pianistencollectief. 
 
Dinsdag 22 november 10.00 - 12.00 uur Leerhuis "Hun God de mijne" door 
Ds. Jurjen Zeilstra in ’t Achterom. In 2014 verscheen van de hand van prof. dr. 
Martien Brinkman het boek ‘Hun God de mijne?’ Het gaat over de God van 
Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en Ida Gerhardt en 
misschien wel de God van u en mij. Op een fascinerende en verrijkende wijze 
bespreekt Brinkman een aantal van hun mooiste gedichten. Meer info bij ds. 
Zeilstra, het liefst per mail: zeilstar@xs4all.nl, of tel. 6247449 
 
Woensdag 23 november: van 18.30 - 20.00 uur repeteert de Dorpskerk 
Cantorij o.l.v. Richard Vos in de consistorie.  
 
Donderdag 24 november 14-17u met vertrek 14u Oranjeweitje ‘Uitje in de 

buurt’ naar Soest, naar Tuincentrum Vaarderhoogt dat dan in Kersttaferelen 
gehuld is met een ‘Anton Pieck-dorp’. Hier zal het team van Kruispunt ook 
alvast wat inkopen doen voor onze kerststukjes-bloemschikmiddag op 
donderdag de 15e december. Gaat u mee? Gaarne uiterlijk 23 nov aanmelden 
bij het team Cie. Kruispunt?! Bep, 06-53101347, Sabine, 035-6937258, Anne-
Marie 06-21230727 of Tiny 06-27893104. 
 

 
  

mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
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ADVENTSZONDAGEN  27 november en 4, 11 december 2022 
 

De Diaconie van de Dorpskerk Blaricum organiseert een 
Inzamelingsactie voor de VOEDSELBANK GOOI- en OMSTREKEN: 
 

Wilt u iets geven? U kunt de volgende producten voor of na de 
kerkdienst afgeven bij de ingang van de Dorpskerk aan de 
Bussummerweg/ Oranjeweitje. 
Denk dan aan de volgende producten:  
 

Vis in blik - Olie   - Wasmiddel 
Handzeep - Douche zeep - Tandpasta 
Shampoo - Broodbeleg in pot (geen pindakaas) 
 

De Dorpskerk Blaricum zal zorgdragen dat e.e.a. bij de 
Voedselbank terechtkomt. 
 
 

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 
   

 
 

 
 
 
 

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. 
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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”. 
 

 

 
 

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

