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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: Lied 215: 1, 2 en 3 
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Lied 215: 4, 6 en 7     
 



  
 
 

 

3 
 

 

-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 

Profetenlezing: Jesaja 65, 17-25 
17 Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18 Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. 
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 
19 Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen 
en me verheugen over mijn volk. 
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
20 Geen zuigeling zal daar meer zijn 
die slechts enkele dagen leeft, 
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 
want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 
22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 
van wat zij planten zal geen ander eten. 
Want de jaren van mijn volk 
zullen zijn als de jaren van een boom; 
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten 
van het werk van hun handen. 
23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 
Zij zullen, met heel hun nageslacht, 
een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
24 Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, 
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 
25 Wolf en lam zullen samen weiden, 
een leeuw eet stro, net als een rund, 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 
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Zingen: Lied 766     
Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 9, 18-27 
 

Onderricht aan de leerlingen 
 

18 Toen Jezus eens aan het 
bidden was en alleen de 
leerlingen bij Hem waren, 
stelde Hij hun de vraag: ‘Wie 
zeggen de mensen dat Ik 
ben?’ 19 Ze antwoordden: 
‘Johannes de Doper, maar 
anderen zeggen Elia, en 
weer anderen beweren dat 
een van de oude profeten is 
opgestaan.’ 20 Hij zei tegen 
hen: ‘En jullie, wie zeggen 
jullie dat Ik ben?’ Petrus 
antwoordde: ‘De door God 
gezonden messias.’ 21 Hij 
gebood hun uitdrukkelijk dat 
tegen niemand te zeggen.  
22 Hij zei: ‘De Mensenzoon 
zal veel moeten lijden en 
door de oudsten, de 
hogepriesters en de 
schriftgeleerden worden 
verworpen en gedood, maar 
op de derde dag zal Hij uit de 
dood worden opgewekt.’ 

23 Tegen allen zei Hij: ‘Wie 
achter Mij aan wil komen, 
moet zichzelf verloochenen 
en dagelijks zijn kruis op zich 
nemen en Mij volgen.  
24 Want ieder die zijn leven 
wil behouden, zal het 
verliezen; maar wie zijn leven 
verliest omwille van Mij, zal 
het behouden. 25 Wat heeft 
een mens eraan als hij de 
hele wereld wint, maar 
zichzelf verliest of schaadt? 
26 Als iemand zich schaamt 
voor Mij en mijn woorden, zal 
de Mensenzoon zich ook 
voor hem schamen, wanneer 
Hij komt in de stralende 
luister die Hemzelf, de Vader 
en de heilige engelen 
omgeeft. 27 Ik verzeker jullie 
dat sommigen die hier 
aanwezig zijn de dood niet 
zullen ervaren voordat ze het 
koninkrijk van God hebben 
gezien.’ 

 
Zingen: Lied 837: 1 en 3 
Iedereen zoekt U, jong of oud 
 
Prediking 
 

Orgel 
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Zingen: Lied 841          
Wat zijn de goede vruchten 
 

-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 418: 1, 2 en 3 
God, schenk ons de kracht 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 

 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
Icoon n.a.v. Lucas 9, vers 23: De heilige Kerkvaders dragen 
hun kruis achter Jezus aan. 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. E-J. van Katwijk, Ned. Den Berg 

Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
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 De Hoop  
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. Evert-Jan van Katwijk kunt u na de dienst contact 
opnemen, ook per email: ejvkatwijk@gmail.com 
of per telefoon: 0294-251 230  
 

 

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 
 

28 augustus 
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Zondag   4 september 10.00 uur ds. Job de Bruijn, Eemnes  

Zondag 11 september 10.00 uur ds. Marnix van der Sijs, Hilversum  

Zondag 18 september 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

mailto:ejvkatwijk@gmail.com
mailto:zeilstar@xs4all.nl
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Agenda  
 

Maandag 22 augustus: om 13.30 uur vertrekken we voor onze kerkwandeling 
weer vanaf de P bij de Tafelberg. Na de recente regenbuien zijn bos en heide 
heerlijk opgefrist. Alle reden voor een fijne natuurwandeling van ongeveer 
anderhalf uur. Na afloop drinken we samen iets op het terras van het 
restaurant. Komt u ook? Aanmelden is niet nodig, maar we vertrekken altijd 
wel op tijd. Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl.  
 

 

Nieuwe ambtsdrager en cantor 
 

Vorige week is afgekondigd dat dhr. Jan den Dunnen (Eemnes) zal toetreden 
tot de kerkenraad, als ouderling-kerkrentmeester. Zijn ambtsbevestiging is 
voorzien op zondag 18 september, door ds. Jurjen Zeilstra. 

Evt. bezwaren vanuit de gemeente dienen uiterlijk 10 september schriftelijk 
ingediend te worden bij de scriba (Henk Oort, Evenaar-1, Blaricum). 
In diezelfde dienst (Startzondag) wordt dhr. Richard Vos voorgesteld als de 
nieuwe cantor van de Dorpskerk cantorij (Peter den Ouden blijft 2e organist). 
 

 

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 

   
 

 

mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.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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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. 

 

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, met het oog op het 

samenstellen van een boekje ‘Gezichten van de Dorpskerk’ (foto’s: Jan van 
Vembde). 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. 
 

 

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 het overmaken van het bedrag op het speciale 
bankrekeningnummer t.n.v. Protestantse Gemeente te Blaricum o.v.v. 
Seniorenuitje Friesland en het inleveren van het ingevulde 
aanmeldingsformulier bij Tiny of Bep. 
 

 

 

 
 

 

[ho] 

https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/

