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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: Psalm 42: 1, 2 en 7 
Evenals een moede hinde 
 
We gaan zitten 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed 
 Vgr. Zo roepen wij U aan. 
 Allen Kyrie eleison, Lied 301c 
  
Lofzang: Lied 713     
Wij moeten Gode zingen 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 55 
 

Een eeuwigdurend verbond 
1 Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. 
Kom, ook al heb je geen geld. 
Koop hier je voedsel en eet. 
Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. 
2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, 
je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? 
Luister aandachtig naar Mij, en je zult ruimschoots te eten hebben 
en genieten van een overvloedig maal. 
3 Leen Mij je oor en kom bij Mij, luister, en je zult leven. 
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, 
als blijvende bevestiging van mijn liefde voor David. 
4 Hem heb Ik aangesteld als getuige voor de volken, 
als vorst en heerser over de naties. 
5 Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, 
en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn,  
omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël,  
die je deze luister heeft verleend. 
6 Zoek de HEER nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is. 
7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, 
laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. 
Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; 
laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. 
8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen,  
en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. 
9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, 
zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie 
plannen. 
10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel 
en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, 
haar te bevruchten en te laten gedijen,  
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 
11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar Mij terug, 
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niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied. 
12 Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. 
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, 
en alle bomen zullen in de handen klappen. 
13 Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor 
mirtenstruiken. 
Zo zal de HEER zich een naam verwerven,  
het is een eeuwig en onvergankelijk teken. 

 
Zingen: Lied 382 
O alle gij dorstigen, kom tot de stromen     
 
Schriftlezing Brieven: Hebreeën 9, 1-10 
 

1 Het eerste verbond bevatte 
bepalingen voor de rituelen 
van de dienst en het aardse 
heiligdom. 2 De voorste tent, 
die is ingericht met de 
kandelaar en de tafel voor de 
toonbroden, wordt het heilige 
genoemd. 3 Achter het tweede 
voorhangsel bevindt zich de 
tent die het allerheiligste 
genoemd wordt. 4 Daar staan 
het vergulde reukofferaltaar en 
de ark van het verbond, die 
langs alle zijden met goud 
overtrokken is en waarin zich 
de vergulde kruik met het 
manna, Aärons staf die 
gebloeid heeft en de platen 
met de verbondstekst 
bevinden; 5 daarop staan de 
cherubs als teken van Gods 
majesteit, zij bedekken de 
verzoeningsplaat met hun 
schaduw. Op dit alles kunnen 
we nu niet in detail ingaan.  
6 In het aldus ingerichte 
heiligdom gaan de priesters 

voortdurend de voorste tent 
binnen om hun dienst te 
vervullen, 7 maar de tweede 
tent gaat alleen de 
hogepriester binnen, slechts 
eenmaal per jaar en nooit 
zonder het bloed dat hij offert 
voor zichzelf en voor de 
zonden die het volk uit 
onwetendheid heeft begaan. 8 
Hiermee maakt de heilige 
Geest duidelijk dat de weg 
naar het hemelse heiligdom 
niet zichtbaar is zolang de 
eerste tent nog dienstdoet.  
9 Dit alles is een zinnebeeld 
voor de huidige tijd: er worden 
daar gaven en offers gebracht 
die het geweten van degenen 
die ze opdragen niet tot 
volmaaktheid kunnen brengen; 
10 het gaat alleen om voedsel, 
drank en rituele wassingen, om 
bepalingen over uiterlijkheden 
die slechts gelden tot aan de 
nieuwe orde. 



Zingen: Lied 840 
Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom 
 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 5, 27-32 
 

Jezus bij Levi 
27 Daarna vertrok Hij en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die 
Levi heette. Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij!’ 28 Levi stond op, liet alles 
achter en volgde Hem. 29 Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal 
voor Hem aan, waarbij een groot aantal tollenaars en anderen 
samen met Jezus aanlagen. 30 De farizeeën en hun schriftgeleerden 
zeiden morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met 
tollenaars en zondaars?’ 31 Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde 
mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; 32 Ik ben niet 
gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen, maar 
zondaars.’ 

 
Zingen: Lied 339f 
Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven 
 
Prediking 
 
Orgel 
 
Zingen: Lied 531 
Jezus, die langs het water liep          
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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 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Lied 763 
Zij zullen de wereld bewonen 
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
 

 
 
 
 
 
 
Afbeelding voorzijde:  
Roeping van Matteüs (Levi), Carravagio, olie op canvas, 1600 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Aliëtte van der Wal 
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:                 Amnesty International  
Kerkrentmeesters:   koffiedrinken na de dienst 
 

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 
  

  2 oktober 
 

10.00 uur 
 

ds. Hilde Honderd, Bussum  

Zondag   9 oktober 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 16 oktober 10.00 uur ds. René van den Beld, Baarn  

Zondag 23 oktober 10.00 uur ds. Petra Barnard, Blaricum  
 

Agenda  
 

Maandag 26 september: om 13.30 uur gaan we weer kerkwandelen vanaf de 
P van de Tafelberg. Het is herfst, dus het weer is onvoorspelbaar, maar we 
wandelen alleen bij droog weer! Na de wandeling drinken we samen een 
drankje op het terras. Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig, maar we 
vertrekken altijd wel op tijd!  
Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl.  
 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
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Hun God de mijne? 

Dinsdag 27 september beginnen de bijeenkomsten van het leerhuis met de 
titel over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff en 
Ida Gerhardt’ Op een fascinerende en verrijkende wijze bespreekt Brinkman in 
zijn boek ‘Hun God de mijne?’ een aantal van hun mooiste gedichten. Het is 
niet per se nodig dit mooie boek aan te schaffen, kosten Euro 17,50. De 
bijeenkomsten zijn steeds op dinsdagochtend, 10.00-12.00 uur.  
Meldt u zich aan bij ds. Zeilstra, het liefst per mail: zeilstar@xs4all.nl, of tel. 
6247449. De data zijn: dinsdagen 27 september, 11 oktober, 25 oktober,  
8 november en 22 november.  
 

 

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 
   
 
 

 

 

   (zie info op de welkom-pagina) 
SPREKER: PROF. DR. HANS HOGERZEIL 
Donderdag 29 september
ETHISCHE DILEMMA’S IN DE GEZONDHEIDSZORG IN ONTWIKKELINGSLANDEN  
 
 

[ho] 

mailto:zeilstar@xs4all.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/
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/

