Zesde zondag van de zomer
24 juli 2022

Dorpskerk - Blaricum

Orgel
Welkom en mededelingen

-VoorbereidingStilte
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.
Gebed van toenadering
Eeuwige God
voor U liggen alle harten open
alle verlangens zijn U bekend
en geen geheim is voor U verborgen
Zuiver de overleggingen van ons hart
door de ingeving van uw heilige Geest
zodat wij U van harte liefhebben
en grootmaken uw Heilige naam
Amen
We nemen plaats

Zingen: Psalm 92: 1, 2 en 4
“Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst”
Inleiding
Kyriegebed
Vgr.
Zo roepen wij U aan.
Allen
Kyrie eleison, Lied 301c
Lofzang: Lied 305: 1, 2 en 3
“Alle eer en alle glorie”
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-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: 1 Samuel: 1 - 20
Elkana: ‘Waarom huil je, Hanna?
Waarom eet je niet en waarom
ben je zo bedroefd? Beteken ik
niet meer voor je dan tien
zonen?’ 9 Na de maaltijd stond
Hanna op en ging naar het
heiligdom van de HEER, waar de
priester Eli op een bankje bij de
ingang zat. 10 Diepbedroefd bad
Hanna tot de HEER. In tranen 11
legde ze een gelofte af: ‘HEER
van de hemelse machten, ik
smeek U, heb toch oog voor mijn
ellende. Denk aan mij, uw
dienares, vergeet mij niet.
Schenk mij een zoon, dan
schenk ik hem voor zijn hele
leven aan U: nooit zal zijn hoofd
door een scheermes worden
aangeraakt.’ 12 Toen Hanna zo
lang aan het bidden was, begon
Eli op haar mond te letten. 13 Ze
bad namelijk in stilte: haar lippen
bewogen wel, maar haar stem
was niet te horen. Daarom dacht
Eli dat ze dronken was. 14 Hij
sprak haar aan en vroeg: ‘Hoe
lang gaat dit nog duren? Als u
dronken bent, ga dan uw roes
uitslapen!’ 15 ‘U vergist u, heer,’
antwoordde Hanna. ‘Ik heb geen
wijn of andere drank gedronken.
Nee, ik ga gebukt onder een
zwaar verdriet en stort mijn hart
uit bij de HEER. 16 Denk niet dat
ik een slechte vrouw ben; ik heb
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In Rama in de streek Suf, in het
bergland van Efraïm, woonde
een man die Elkana heette. Hij
was een zoon van Jerocham, die
een zoon was van Elihu, de zoon
van Tochu, de zoon van Suf, en
behoorde tot de stam Efraïm. 2
Hij had twee vrouwen: de ene
heette Hanna en de andere
Peninna. Peninna had kinderen,
maar Hanna niet. 3 Elk jaar ging
deze man vanuit zijn woonplaats
naar Silo, om zich daar voor de
HEER van de hemelse machten
neer te buigen en Hem offers te
brengen. Chofni en Pinechas, de
twee zonen van Eli, waren daar
priesters van de HEER. 4
Wanneer Elkana zijn jaarlijkse
offer bracht, gaf hij zijn vrouw
Peninna en haar zonen en
dochters een stuk van het
offervlees. 5 Maar het mooiste
stuk gaf hij aan Hanna, want haar
had hij lief, ook al hield de HEER
haar moederschoot gesloten. 6
Haar rivale kwetste haar dan
diep, door haar te sarren omdat
de HEER haar geen kinderen
gaf. 7 Zo ging het jaar in jaar uit.
Elke keer als ze naar het
heiligdom van de HEER gingen,
treiterde Peninna Hanna zo erg
dat ze begon te huilen en haar
eten liet staan. 8 Toen dat weer
eens gebeurde, vroeg haar man
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zo lang gebeden omdat ik
overstelpt ben door droefheid en
ellende.’ 17 ‘Ga dan in vrede,’
antwoordde Eli. ‘De God van
Israël zal u geven waar u om
hebt gevraagd.’ 18 ‘Ik dank u dat
u mij zo gunstig gezind bent,’ zei
Hanna, en ze ging terug naar
haar familie. Haar gezicht was
opgeklaard en ze at ook weer. 19
De volgende morgen vroeg

bogen ze zich neer voor de
HEER, waarna ze zich op de
terugreis begaven. Thuis in
Rama sliep Elkana met zijn
vrouw Hanna, en de HEER dacht
aan haar. 20 Binnen een jaar
werd Hanna zwanger en baarde
ze een zoon. Ze noemde hem
Samuel, ‘want,’ verklaarde ze, ‘ik
heb hem aan de HEER
gevraagd.’

Zingen: Lied 152: 1, 2 en 4
“Mijn hart verheugt zich zeer”
Schriftlezing Evangelie: Lucas 10: 38 - 42
‘Heer, kan het U niet schelen dat
mijn zus mij al het werk alleen
laat doen? Zeg tegen haar dat ze
mij moet helpen.’ 41 De Heer zei
tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent
zo bezorgd en je maakt je druk
over zoveel dingen. 42 Er is maar
één ding noodzakelijk. Maria
heeft het juiste gekozen, en dat
zal haar niet worden ontnomen.’

38

Toen ze verder trokken ging Hij
een dorp in, waar Hij gastvrij
werd ontvangen door een vrouw
die Marta heette. 39 Haar zus,
Maria, ging aan de voeten van de
Heer zitten en luisterde naar zijn
woorden. 40 Maar Marta werd
helemaal in beslag genomen
door de zorg voor haar gasten.
Ze ging naar Jezus toe en zei:

Zingen: Lied 904: 1, 2 en 4 ,5
“ Beveel gerust uw wegen”
Prediking
Orgel
Zingen: Lied 314: alle verzen
“Here Jezus, om uw woord”
Mededeling
Zingen: Lied 730 : 1
“Heer, herinner u de namen
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-Gebeden en gavenDankgebed 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 425
Vervuld van uw zegen
Uitzending en zegen
Allen

Amen, amen, amen.

Orgel

Afbeelding voorzijde
Pentekening van de Dorpskerk door mw. Reintje Venema.
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PROTESTANTSE GEMEENTE
te BLARICUM

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist
Bugel

Liturgische kleur : groen
: ds. Petra Barnard
: Anne-Marie de Fouw
: Machteld de Hoop
: Stefan Heinen
Eva Folkersma

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

Collecten
Diaconie:
Stap Verder
Kerkrentmeesters: Pastoraat
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. Barnard, is u na de dienst te spreken.
Ook kunt u met haar contact opnemen per email: petra.c.barnard@planet.nl
of per telefoon: 035 538 6264.

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
Zondag
Zondag
Zondag

31 juli
7 augustus
14 augustus
21 augustus

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds Jurjen Zeilstra
ds Jurjen Zeilstra
ds Sytze de Vries
ds Evert Jan van
Katwijk
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Schalkwijk
Nederhorst den
Berg

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 emailbericht 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 25 juli 13.30 uur. Vandaag een wandeling vanaf de P van de
Tafelberg, zo’n anderhalf uur wandelen en niet nogmaals langs het Gooimeer
i.v.m. het onbestendige weer. Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl
Dinsdag 26 juli 10.30 uur! Gebedskring in ’t Achterom nr. 1.
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Donderdag 28 juli organiseert de cie. Kruispunt het ‘uitje-uit-de buurt’. Ditmaal
gaan we met elkaar naar Theehuis Rhijnauwen, waar we heerlijk aan het water
kunnen zitten óf u maakt een wandelingetje van 1, 3 of 5 km. Dit is dus een
mogelijkheid. En: we hopen ds Arie de Boer te ontmoeten die daar regelmatig
wandelt. Even kijken hoe het na een half jaar met hem gaat! U kunt zich
aanmelden bij: Anne-Marie de Fouw, telnr. 06-2123 0727 of per email:
jetje@family.solconmail.nl. Vertrek bij de Dorpskerk is om 13.00 uur.
Er zijn div. chauffeurs bereid gevonden u mee te nemen via een mooie route.

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]
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