
 

 

 

Zondag 26 juni 2022 

Tweede zondag van de zomer 
 
 

 
 
 
 

Prediker (II) 
Houd het ene vast en laat het andere niet los 
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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: Hier wordt een huis voor God gebouwd,  

Bundel Tussentijds 

 
 
 
 



 

 
 

 
3 

 

 

 
We gaan zitten 
 

Inleiding 
 
Kyriegebed 
Vgr.  Heer ontferm u. 
Allen Christus ontferm u. 
 

Lofzang: Prijst des Heren machtig woord, 
Gezang 478: 1, 4 en 7 (Liedboek 1973) 
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4   God gebiedt. In vuur en wolk 
 toont Hij aan zijn sidd'rend volk 
 dood en leven, vloek en zegen. 
 En wie luistert wordt gezet, 
 in de vreugde van de wet, 
 op de welgebaande wegen. 
 
7   Prijst des Heren machtig woord. 
 Aarde en hemel bracht het voort, 
 aan de mens deelt het zich mede. 
 Innigheid, in 't hart gegrond, 
 wordt tot lofzang in de mond, 
 spreekt in heel Gods rijk van vrede. 

 
 
 

-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Prediker 7 
 

Wijsheden 
 

1 Beter een goede naam dan een 

kostbare geur, de dag waarop je 

sterft is beter dan de dag waarop 

je wordt geboren. 2 Het is beter 

dat je naar een huis vol rouw 

gaat dan naar een huis vol 

feestrumoer, want in een huis vol 

rouw eindigt iedereen. Dat neme 

ieder mens zijn leven lang ter 

harte. 3 Je kunt beter droevig zijn 

dan vrolijk, want bij een droevig 

gezicht maakt het hart het goed. 4 

De gedachten van de wijze 

verkeren in een huis vol rouw, die 

van de dwaas in een huis vol 

plezier. 
5 Je kunt beter luisteren naar de 

berisping van de wijzen dan naar 

de lofzang van de dwazen, 6want 

zoals de dorens knetteren onder 

de pot, zo knettert het lachen van 

de dwaas. Ook dat is enkel 

leegte. 
7 Afpersing maakt de wijze 

dwaas, steekpenningen richten 

het hart te gronde. 8 Beter de 

voltooiing van de dingen dan dat 

ze beginnen, beter geduld dan 

ongeduld. 9 Erger je niet te snel, 

want ergernis heerst in het hart 

van de dwaas. 10 En vraag jezelf 

niet af waarom het vroeger beter 

was dan nu. Het getuigt van 

weinig wijsheid als je daarnaar 

vraagt. 
11 Bezit kan beter samengaan 

met wijsheid; dat is nuttiger onder 

de zon. 12 Ze bieden beide 
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schaduw, maar het voordeel van 

de wijsheid is dat ze de mens 

meer schaduw in het leven biedt. 
13 Bezie het werk van God: wie 

maakt recht wat Hij krom heeft 

gemaakt? 14 Geniet dus op de 

goede dagen van het goede, 

maar zie op de slechte dagen in 

dat God naast de goede ook de 

slechte dagen heeft gemaakt. 

Geen mens kan in de toekomst 

zien. 
15 Dit heb ik in mijn leeg bestaan 

gezien: een rechtvaardig mens 

gaat aan zijn rechtvaardigheid 

ten onder, een onrechtvaardig 

mens leeft lang ondanks zijn 

slechte daden. 16 Wees daarom 

niet al te rechtvaardig en meet 

jezelf geen overdreven wijsheid 

aan. Waarom zou je jezelf te 

gronde richten? 17 Maar gedraag 

je ook niet al te onrechtvaardig 

en wees geen dwaas. Waarom 

zou je sterven voor je tijd? 18 

Houd het ene vast en laat het 

andere niet los. Dat is het beste, 

want wie ontzag voor God heeft, 

ontsnapt aan al te veel 

rechtvaardigheid en ook aan al te 

veel onrechtvaardigheid. 19 De 

wijze heeft met deze wijsheid 

veel meer macht dan tien 

stadsbestuurders samen. 20 Er is 

geen mens op aarde die nooit 

zondigt, die alleen maar goed is 

en altijd rechtvaardig. 21 Spits 

daarom je oren niet bij alles wat 

er om je heen gezegd wordt. Dan 

hoef je niet te horen hoe je 

dienaar je vervloekt. 22 Je weet 

maar al te goed hoe vaak ook jij 

een ander hebt vervloekt. 
23 Dit alles heb ik met mijn 

wijsheid onderzocht. Ik zei tegen 

mezelf: Laat ik wijsheid zoeken, 

maar ze bleef ver weg. 24 Ver is 

alles wat er is geweest, dieper 

nog dan diep. Wie zal ooit inzicht 

vinden? 25 Ik heb met heel mijn 

hart kennis gezocht en alles wat 

er is heb ik proberen te 

doorgronden. Ik heb wijsheid 

gezocht en wilde tot een slotsom 

komen; van het kwaad heb ik de 

dwaasheid willen kennen, van de 

dwaasheden de waanzin. 26 Altijd 

weer hoor ik over een vrouw die 

bitterder zou zijn dan de dood. 

Een valstrik is zij, haar hart is een 

klapnet en haar handen zijn 

ketenen. Een mens die God 

behaagt zal aan haar 

ontsnappen, maar een zondaar 

laat zich door haar strikken. 27 Al 

met al, zegt Prediker, is wat nu 

volgt de slotsom van mijn 

onderzoek. 28 Dit heb ik met hart 

en ziel onderzocht: ‘Onder 

duizend mensen vond ik er maar 

één die ook werkelijk een mens 

was, en dat was geen vrouw.’ 

Maar ik zag dat nooit bevestigd. 
29 Het enige wat ik vond is dit: de 

mens is door God rechtschapen 

gemaakt, maar altijd weer kiest 

hij de verkeerde wegen. 
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Zingen: De wijze woorden en het groot vertoon, 
Lied 1001: 1 en 2 

 
 

2) Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
dat lachen zullen zij die wenen, 
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
dat dorst en honger zijn verdwenen – 
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
die geen vader was, zal vader zijn; 
mensen zullen andere mensen zijn, 
de bierkaai wordt een stad van vrede. 
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Schriftlezing Brieven: Jacobus 3, 16-18  
 

16 Waar jaloezie en egoïsme 

heersen, vieren wanorde en 

allerlei kwaad hoogtij. 17 De 

wijsheid van boven daarentegen 

is vóór alles zuiver, en verder 

vredelievend, mild en meegaand; 

ze is vol ontferming en brengt 

niets dan goede vruchten voort, 

ze is onpartijdig en oprecht. 18 

Waar in vrede wordt gezaaid, 

brengt gerechtigheid haar 

vruchten voort voor hen die vrede 

stichten. 

 
Zingen: Lied 1001:3 
 

Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
al komt de onderste steen boven: 
die zal kreunen onder zorgen, 
die zal vechten in ’t verborgen, 
die zal waken tot de morgen dauwt – 
die zal zijn ogen niet geloven. 

 
Schriftlezing Evangelie: Lucas 6, 46-49 
 

46 Waarom roepen jullie “Heer, 

Heer” tegen Mij, maar doen jullie 

niet wat Ik zeg? 47 Ik zal jullie 

vertellen op wie degene lijkt die 

bij Me komt, naar mijn woorden 

luistert en ernaar handelt: 48 hij 

lijkt op iemand die bij het bouwen 

van zijn huis een diep gat groef 

en het fundament op rotsgrond 

legde. Toen er een overstroming 

kwam, beukte het water tegen 

het huis, maar het stortte niet in 

omdat het degelijk gebouwd was. 
49 Wie wel naar mijn woorden 

luistert maar niet doet wat Ik zeg, 

lijkt op iemand die een huis 

bouwde zonder fundament, zodat 

het meteen instortte toen het 

water ertegen beukte en er alleen 

een bouwval overbleef.’ 

 

Zingen: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, 
Lied 339 f 
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Prediking 
 

Orgel 
 
Zingen: De wijsheid van vóór alle tijden, 

Lied 846: 1, 2, 4 en 6 
 

 
 

2. ‘Ik wil aan de mensen onthullen 
wat waar is, edel en goed. 
En allen die luisteren, zullen 
mij volgen, ’t licht tegemoet. 
Het recht zal op aarde geschieden 
en vrees en geweld zullen vlieden 
waar ik het leven behoed. 
 

4. In mij had de koning behagen 
die alles schoon heeft gesticht. 
Ik was het vermaak van zijn dagen, 
terwijl ik speelde in ’t licht. 
Ik daal tot de mens uit de hoge, 
opdat ik zijn hart en zijn ogen 
op ’s Heren koninkrijk richt.’ 
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6. Ja, hier is het leven te winnen 
dat opweegt tegen de dood, 
de dienst van de hemelse minne 
die God van oudsher gebood, 
de stralende vrouwe, de schone, 
de wijsheid die bij u wil wonen 
en zelf aan tafel u noodt. 

 
 

-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: Een rijke schat van wijsheid, 

Lied 313: 1, 3, 4 en 5 
 

 



 

 
 

 
10 

 

 

 
 

3. De geesten onderscheiden, 
gaf God ons als gebod; 
wie ’t woord der waarheid mijden, 
weerstaan het rijk van God. 
Hoe bouwen zij op zand! 
Straks zal hun huis bezwijken, 
’t houdt in de storm geen stand. 
Dan zal aan ieder blijken 
der dwazen onverstand. 
 

4. Maar wie op ’t woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in ’t woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 

5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist´ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer 
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Uitzending en zegen 
 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 
 

 

 

 
PROTESTANTSE GEMEENTE 

te BLARICUM 

 
 

Liturgische kleur : groen 
 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Tjeerd Hoekstra 
Diaken : Machteld de Hoop 

Organist : Stefan Heinen 
 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Epafras 
Kerkrentmeesters:  Pastoraat in onze eigen gemeente 
 

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 en/of 06-2150 9446 en via email: zeilstar@xs4all.nl 

 

Komende kerkdiensten 
 

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  

Zondag 24 juli 10.00 uur ds. Petra Barnard  
 

mailto:zeilstar@xs4all.nlo
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Agenda 
 

Maandag 27 juni 13.30 uur Na de werkelijk schitterende kerkwandeling van 
vorige week maandag langs de theetuin door weilanden van Blaricum en 
Eemnes, gaan we vandaag in de buurt van de Tafelberg 1,5 uur wandelen op 
voorwaarde dat het droog is en de voorspelling goed.  
Vertrek vanaf P bij de Tafelberg bovenaan de Naarderweg. Denkt u aan 
goede wandelschoenen? Opgeven niet noodzakelijk, doch we vertrekken op 
tijd! Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl 
 

Dinsdag 28 juni 10.30 uur Gebedskring in ’t Achterom. 
 

Donderdag 30 juni Cie. Kruispunt: ‘Uitje in de Buurt’ voor bezoek aan het 
Singermuseum voor de tentoonstelling ‘Sluijters en de Modernen’. I.v.m. de 
rondleiding uiterlijk opgeven op morgen maandag 27 juni bij Anne-Marie de 
Fouw telnr. 06-21230727. 
 

Aankomende zaterdag organiseert de taakgroep Oekraïne van de 
Dorpskerk een Hightea-middag voor een aantal van onze Oekraïense 
dorpsgenoten. Daarvoor zijn we nog op zoek naar recepten van dé echte 
Engelse scones en ook van clotted cream. Zijn er onder u personen die een 
steentje willen bijdragen door enkele Brownies of Cupcakes te bakken, dan 
houden we ons ook aanbevolen! Gaarne uw recept of reactie aan: Machteld 
de Hoop, via dehoop-bergsma@outlook.com Alvast veel dank! 

 

Informatie 
 

Op de PGB/WELKOM-pagina wordt actuele informatie over 
de Dorpskerk bijgehouden. Onderaan deze pagina staan de 
recente en oude Nieuwsflitsen. 
Als u een email-bericht met uw gegevens stuurt aan: 

scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl. wordt u aan de distributielijst voor 
deze Nieuwsflitsen toegevoegd. Zó blijft u geïnformeerd over wat er 
tussentijds te melden is vanuit onze Dorpskerk. 
 

Op www.kerkdienstgemist.nl zijn de diensten in de Dorpskerk op internet via 
een livestream met beeld en geluid direct of later te volgen. 
En via www.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. 
 

Afbeelding voorzijde 
 

Een huis op een rots. Meteora Kloosters, Griekenland. 

 
[Vb] 
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