Elfde zondag van de zomer
28 augustus 2022

De apocriefen (3)
Het Thomasevangelie
Beweging en rust

Dorpskerk - Blaricum

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 recht doet aan verdrukten,
Allen
brood geeft aan de hongerigen.
Groet
Gebed van toenadering
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 3
Heer, die mij ziet zoals ik ben
We gaan zitten
Inleiding
Kyriegebed
Vgr.
Heer ontferm u.
Allen
Christus ontferm u.
Lofzang: Lied 405: 1 en 2
Heilig, heilig, heilig!
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-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

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

Schriftlezing Oude Testament: Ezechiël 1
1

Op de vijfde dag van de vierde
maand in het dertigste jaar, toen
ik te midden van de ballingen bij
het Kebarkanaal woonde,
opende zich de hemel en kreeg
ik een visioen van God. 2-3 (Op de
vijfde dag van die maand, en wel
in het vijfde jaar van koning
Jojachins ballingschap, richtte de
HEER zich tot de priester
Ezechiël, de zoon van Buzi, in
het land van de Chaldeeën, bij
het Kebarkanaal. Daar werd hij
door de hand van de HEER
gegrepen.)
4 Dit is wat ik zag: een stormwind,
komend uit het noorden, een
grote gloeiende wolkenmassa,
een vuur van bliksemflitsen. Daar
middenin zag ik iets dat glansde
als wit goud. 5 In het midden van
het vuur zag ik iets dat leek op
een viertal wezens. Zo zagen ze
eruit: ze leken op mensen 6 maar
ze hadden elk vier gezichten en
vier vleugels.
7 Hun benen waren recht en hun
voeten, die blonken als gepolijst
brons, leken op de hoeven van
een kalf. 8 Aan hun vier zijden,
onder hun vleugels, zag ik
mensenhanden. De gezichten en
vleugels van de vier wezens
zagen er zo uit:
9 hun vleugels raakten elkaar, en
omdat ze aan elke kant een

gezicht hadden, hoefden de vier
wezens zich niet om te draaien
als ze zich voortbewogen. 10 Hun
gezichten leken van voren op het
gezicht van een mens en van
rechts op de muil van een leeuw,
van links op de kop van een stier
en van achteren op de bek van
een adelaar. 11 Dat waren hun
gezichten. Twee van hun
vleugels waren naar boven
uitgespreid en raakten die van de
wezens aan weerszijden, en met
de andere twee bedekten ze hun
lichaam. 12 Elk van de wezens
bewoog zich recht vooruit,
waarheen de geest van God hen
ook maar dreef, en ze hoefden
zich, waarheen ze ook gingen,
niet om te draaien. 13 Ze zagen
eruit als iets dat leek op
brandende, vurige kolen; ze
zagen eruit als fakkels. Er ging
vuur heen en weer tussen de
wezens, een gloeiend vuur, en er
kwam bliksem uit het vuur. 14 En
zo flitsten de wezens heen en
weer, als bliksemstralen.
15 Opnieuw keek ik naar de
wezens, en ik zag bij elk van de
vier een wiel op de grond staan,
aan de voorkant. 16 De wielen
glansden alsof ze gemaakt waren
van turkoois en ze hadden alle
vier dezelfde vorm: ze leken op
een wiel midden in een ander
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wiel. 17 Ze gingen met de vier
wezens mee, zonder om te
draaien. 18 Hun velgen waren
angstwekkend hoog, en elk van
de vier velgen was afgezet met
ogen. 19 Als de wezens zich
bewogen, gingen de wielen mee,
en als de wezens opstegen van
de aarde, stegen ook de wielen
op. 20 Waarheen Gods geest hen
leidde, daarheen gingen de
wezens: zij volgden de geest en
de wielen stegen met hen op,
want een en dezelfde geest
leidde de wezens en de wielen.
21 Als de wezens zich bewogen,
bewogen ook de wielen, en als
ze stilstonden, stonden ook de
wielen stil. Als ze van de aarde
opstegen, stegen ook de wielen
op; een en dezelfde geest leidde
immers de wezens en de wielen.
22 En boven de hoofden van de
wezens was een soort koepel,
glinsterend als ijs, angstwekkend
– deze koepel strekte zich hoog
boven hun hoofden uit.
23 Daaronder stonden ze. Hun
uitgespreide vleugels raakten die
van de wezens aan weerszijden
en hun twee andere vleugels

waren toegevouwen en bedekten
hun lichamen.
24 Toen hoorde ik het geluid van
hun vleugels. Het klonk als het
gebulder van de zee, als de stem
van de Ontzagwekkende, als het
rumoer van een mensenmassa,
als een dreunend leger. Wanneer
ze stilstonden vouwden ze hun
vleugels weer toe. 25 Toen
hoorde ik ook een geluid boven
de koepel boven hun hoofd –
maar zijzelf stonden stil met
toegevouwen vleugels. 26 En
boven de koepel zag ik iets dat
leek op een troon van saffier, en
daarboven, op die troon, zag ik
een gedaante als van een mens.
27 Vanaf wat zijn heupen leken te
zijn naar boven toe zag ik iets dat
glansde als wit goud en door iets
als vuur omgeven was, en naar
beneden toe zag ik iets als vuur,
omgeven door een stralende
gloed. 28 Zoals de boog die bij
regen verschijnt in de wolken, zo
zag die gloed eruit.
Dit was de aanblik van de
stralende verschijning van de
HEER, en toen ik dit alles zag,
wierp ik me voorover op de
grond.

Zingen: Lied 609: 1, 2, 3 en 4
Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied
Tweede Schriftlezing: Kolossenzen 2, 1-3
1

Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in
Laodicea voer, en voor alle andere gelovigen die mij nog nooit in
levenden lijve hebben gezien. 2 Zo wil ik hen bemoedigen en hen in
liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend
inzicht komen, tot de kennis van Gods geheim: Christus, 3 in wie alle
schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
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Zingen: Lied 609: 5
Lezing Apocriefen: Thomasevangelie, 1-4, 29, 50-51, 58, 67,
70, 77, 83-84, 97 en 113
(Vertaling A.F.J. Klijn), met piano: Gymnopedie 1, Erik Satie
Dit zijn de geheime woorden die Jezus de Levende heeft gesproken en
Didymus Judas Tomas heeft opgeschreven:
1

En Hij zei: Wie de verklaring van deze woorden vindt, zal de dood niet
smaken. 2 Jezus zei: Laat wie zoekt daarmee niet ophouden totdat hij
vindt en wanneer hij vindt, zal hij ontzet zijn. Wanneer hij ontzet is, zal hij
zich verbazen en hij zal heersen over het Al. 3 Jezus zei: Als zij die jullie
leiden jullie zeggen: Zie het koninkrijk is in de hemel, zullen de vogels in
de hemel jullie voorgaan. Als ze tegen jullie zeggen: Het is in de zee,
dan zullen de vissen jullie voorgaan. Maar het koninkrijk is binnen in jullie
en het is buiten jullie. Als jullie jezelf kennen dan zul je gekend worden
en jullie zullen weten dat je zonen bent van de Vader die leeft. Maar als
jullie jezelf niet kennen dan ben je in armoede en jullie zijn zelf armoede.
4 Jezus zei: Een oude van dagen zal niet aarzelen om een kind van
zeven dagen te vragen naar de plaats van het leven en hij zal leven.
Want velen die eersten zijn zullen de laatsten worden en ze zullen
eenlingen worden.
29

Jezus zei: Als het vlees ontstaan is om de geest, is dit een wonder.
Maar als de geest ontstaan is om het lichaam is het een wonder boven
wonder. Maar daarover verwonder ik me hoe deze grote rijkdom in deze
armoede is komen wonen.
50

Jezus zei: Als men tot jullie zegt: Waar komen jullie vandaan? zeg
hun: Wij zijn uit het licht gekomen, daar waar het Licht uit zichzelf is
ontstaan, helemaal alleen, en het openbaarde zich in hun beeld. Als ze
tegen jullie zeggen: Wie zijn jullie? zeg: We zijn zonen en we zijn de
uitverkorenen van de levende Vader. Als ze u vragen: Wat is het teken
van jullie Vader dat in jullie is? zeg hun: Het is een beweging en een
rust.
51 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: Op welke dag zal de rust van de
doden tot stand komen en op welke dag zal de nieuwe wereld komen?
Hij zei hun: Dat wat jullie verwachten is gekomen maar jullie kennen het
niet.
58

Jezus zei: Zalig is de mens die geleden heeft; hij heeft het leven
gevonden.
67

Jezus zei: Wie het Al kent behalve zichzelf, mist het Al.
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70

Jezus zei: Wanneer jullie zullen voortbrengen wat in je is, zal dat wat
je hebt je redden. Indien jullie dat niet in je hebben, zal dat wat je niet in
je hebt je laten sterven.
77

Jezus zei: Ik ben het Licht dat boven hen allen is. Ik ben het Al en het
Al is uit mij voortgekomen en het Al komt tot mij. Klooft het hout, ik ben
daar. Licht de steen op en jullie zullen mij daar vinden.
83

Jezus zei: De beelden zijn openbaar voor de mens en het daarin
aanwezige licht is verborgen in het beeld van het licht van de Vader. Hij
zal zich openbaren en zijn beeld is verborgen door zijn licht.
84 Jezus zei: Wanneer jullie je gelijkenis zien, moeten jullie je verheugen.
Maar wanneer jullie je beelden ziet die eerder dan jullie ontstaan zijn –
die noch sterven noch zich openbaren – hoe veel zullen jullie verdragen?
97

Jezus zei: Het koninkrijk van de Vader is gelijk aan een vrouw die een
kruik vol meel draagt. Al lopend op een verre weg brak het oor van de
kruik. Het meel stroomde achter haar op de weg. Ze wist het niet, ze had
het ongeval niet opgemerkt. Toen ze bij haar thuis kwam, zette ze de
kruik neer en merkte dat die leeg was.
113

Zijn leerlingen zeiden hem: Wanneer zal het koninkrijk komen? Jezus
zei: Het zal niet komen wanneer je het verwacht. Ze zullen niet zeggen:
Kijkt hier of kijkt daar. Maar het koninkrijk van de Vader is over de aarde
uitgebreid en de mensen zien het niet.

Prediking
Orgel
Zingen: Lied 213: 1, 2 en 3
Morgenglans der eeuwigheid
-Gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden
Collecten
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-De Tafel van de HeerZingen: Lied 389
Het brood dat ons voor ogen staat
Nodiging
Tafelgebed
Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11, 23-26
23

Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op
de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij
een brood, 24 sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn
lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’
25 Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: ‘Deze beker is het
nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als
jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.’
26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u
de dood van de Heer, totdat Hij komt.

Zingen: Lied 405: 3 en 4
3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.
4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

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.
7

Vredegroet
Vgr.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Allen
Zijn vrede ook met u.
Vgr.
Wenst elkaar de vrede van Christus.
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Zingen: Lied 607

Gij zijt voorbijgegaan
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2 Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee.
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel.
Gij zijt voorgoed. Gij zijt
verborgen in uw God.
Geen stilte spreekt U uit,
ondenkbaar is uw dood.

3 Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,
een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag,
ik hoop u tegemoet
zolang ik leven mag.

Uitzending en zegen
Allen
Amen, amen, amen.
Orgel

Afbeelding voorzijde:
Codices Thomasevangelie gevonden in 1947 bij Nag Hammadi,
Egypte.

PROTESTANTSE
GEMEENTE
te BLARICUM
Liturgische kleur : groen

Voorganger
Ouderling/Lector
Diaken
Organist

:
:
:
:

ds. Jurjen Zeilstra
Wil Vooijs
Machteld de Hoop
Hendrika Veerman

Voorbede
Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf in het voorbedenboek schrijven
(op de tafel in de voorhof).
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Collecten
Diaconie:
Voedselbank
Kerkrentmeesters: Dorpskerk Cantorij
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
Zondag
Zondag
Zondag

4 september
11 september
18 september
25 september

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

ds. Job de Bruijn, Eemnes
ds. Marnix van der Sijs, Hilversum
ds. Jurjen Zeilstra
ds. Jurjen Zeilstra

Agenda
Maandag 29 augustus: om 13.30 uur start onze kerkwandeling weer vanaf de
P van de Tafelberg boven aan de Naarderweg. De ergste hitte is gelukkig
voorbij, dus is het prettig wandelen over de bloeiende heide. Na ongeveer
anderhalf uur eindigen we op het terras van Restaurant De Eendracht en
genieten nog na bij een cappuccino of ander drankje.
Iedereen is welkom! Aanmelden is niet nodig, maar we vertrekken altijd wel op
tijd! Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl.
Dinsdag 30 augustus 11-12u gebedskring in Achterom 1.
Vrijdag 2 september 10-12 uur Koffieochtend in Achterom met Cie Kruispunt:
neemt u een gedicht mee over de zomer? Dan zorgen zij voor cappuccino!

Nieuwe ambtsdrager en cantor
Vanaf zo.14aug 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 2 e organist).
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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 emailbericht 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

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.
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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]
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