
 

 

Zondag 30 oktober 2022 

Zevende zondag van de herfst 

 
 
 

 
 
 
 
 

Blaricum aan Tafel in de Dorpskerk (IV) 
 

Waar het Koninkrijk om vraagt 
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Piano 
Allegro moderato (uit Sonate in Es gr.t.) - J. Haydn 
 
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: Gij zijt geweest, o heer, en Gij zult wezen, 
Psalm 90: 1 en 8 
 

We gaan zitten 
 

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

Lofzang: Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
Lied 869: 1, 2 en 3 
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
Vgr.  De Heer zal bij u zijn. 
Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Oude Testament: Genesis 3, 1-19 
 

1 Van alle in het wild levende 
dieren die de HEER God 
gemaakt had, was de slang het 
sluwst. Dit dier vroeg aan de 
vrouw: ‘Heeft God werkelijk 
gezegd dat jullie van geen enkele 
boom in de tuin mogen eten?’ 2 
‘We mogen de vruchten van alle 
bomen eten,’ antwoordde de 
vrouw, 3 ‘behalve die van de 
boom in het midden van de tuin. 
God heeft ons verboden van de 
vruchten van die boom te eten of 
ze zelfs maar aan te raken; doen 
we dat toch, dan zullen we 
sterven.’ 4 ‘Jullie zullen helemaal 
niet sterven,’ zei de slang. 5 
‘Integendeel, God weet dat jullie 
de ogen zullen opengaan zodra 
je daarvan eet, en dat jullie dan 
als God zullen zijn en kennis 
zullen hebben van goed en 
kwaad.’ 

6 De vrouw keek naar de 
boom. Zijn vruchten zagen er 
heerlijk uit, ze waren een lust 
voor het oog, en ze vond het 
aanlokkelijk dat de boom haar 
wijsheid zou schenken. Ze plukte 
een paar vruchten en at ervan. 
Ze gaf ook wat aan haar man, die 
bij haar was, en ook hij at ervan.7 
Toen gingen hun beiden de ogen 
open en merkten ze dat ze naakt 
waren. Daarom regen ze 

vijgenbladeren aan elkaar en 
maakten er lendenschorten van. 

8 Toen de mens en zijn vrouw 
de HEER God in de koelte van 
de avondwind door de tuin 
hoorden wandelen, verborgen zij 
zich voor Hem tussen de bomen. 
9 Maar de HEER God riep de 
mens: ‘Waar ben je?’ 10 Hij 
antwoordde: ‘Ik hoorde U in de 
tuin en werd bang omdat ik naakt 
ben; daarom verborg ik me.’ 11 
‘Wie heeft je verteld dat je naakt 
bent? Heb je soms gegeten van 
de boom waarvan Ik je verboden 
had te eten?’ 12 De mens 
antwoordde: ‘De vrouw die U mij 
hebt gegeven om mij terzijde te 
staan, gaf mij vruchten van de 
boom en toen heb ik ervan 
gegeten.’ 13 ‘Waarom heb je dat 
gedaan?’ vroeg de HEER God 
aan de vrouw. En zij antwoordde: 
‘De slang heeft me misleid en 
toen heb ik ervan gegeten.’ 
14 De HEER God zei tegen de 

slang: 
‘Vervloekt ben jij dat je dit 
hebt gedaan, 
het vee zal je voortaan 
mijden, 
wilde dieren wenden zich af; 
op je buik zul je kruipen 
en stof zul je eten, 
je hele leven lang. 
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15 Vijandschap sticht Ik tussen 
jou en de vrouw, 
tussen jouw nageslacht en 
het hare; 

dat verbrijzelt jou de kop, 
jij bijt het in de hiel.’ 

16 Tegen de vrouw zei Hij: 
‘Je zwangerschap maak Ik tot 
een zware last, 
zwoegen zul je als je baart. 
Je zult je man begeren, 
en hij zal over je heersen.’ 

17 Tegen de mens zei Hij: 
‘Je hebt geluisterd naar je 
vrouw, 
gegeten van de boom die Ik je 
had verboden. 

 Vervloekt is de akker om 
 wat jij hebt gedaan, 

zwoegen zul je om ervan te 
eten, 
je hele leven lang. 

18 Dorens en distels zullen er 
groeien, 
toch moet je van zijn 
gewassen leven. 

19 Zweten zul je voor je brood, 
totdat je terugkeert tot de 
aarde, waaruit je bent 
genomen: 
stof ben je, tot stof keer je 
terug.’ 

 
Zingen: Tijd van vloek en tijd van zegen, 
Lied 845 
 
Tweede Schriftlezing: Handelingen 2, 41-47 
 

41 Degenen die zijn woorden 
aanvaardden, lieten zich dopen; 
op die dag breidde het aantal 
leerlingen zich uit met ongeveer 
drieduizend. 42 Ze wijdden zich 
trouw aan het onderricht dat de 
apostelen gaven, aan de 
onderlinge gemeenschap, het 
breken van het brood en het 
gebed. 
43 De vele tekenen en wonderen 
die de apostelen verrichtten, 
vervulden iedereen met ontzag. 
44 Allen die tot geloof gekomen 
waren, bleven bijeen en hadden 

alles gemeenschappelijk. 45 Ze 
verkochten hun eigendommen en 
bezittingen en verdeelden de 
opbrengst onder degenen die iets 
nodig hadden. 46 Elke dag 
kwamen ze trouw en eensgezind 
samen in de tempel, braken het 
brood bij elkaar thuis en 
gebruikten hun maaltijden in een 
geest van eenvoud en vol 
vreugde. 47 Ze loofden God en 
stonden in de gunst bij het hele 
volk. De Heer breidde hun aantal 
dagelijks uit; steeds meer 
mensen werden gered. 

 
Zingen: Wij dragen onze gaven, 
Lied 365: 1 - 5 
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Schriftlezing Evangelie: Lucas 17, 7-10  
 

7 Als iemand van jullie een knecht 
heeft die ploegt of de kudden 
weidt, dan zal hij, wanneer die 
thuiskomt van het land, toch niet 
tegen hem zeggen: “Kom 
aanliggen en eet mee”? 8 Zal hij 
niet veel eerder tegen hem 
zeggen: “Maak iets te eten voor 
me klaar, doe je gordel om en 
bedien me terwijl ik eet en drink, 
en daarna kun je zelf eten en 

drinken”? 9 Hij bedankt de knecht 
toch niet omdat die gedaan heeft 
wat hem is opgedragen? 10 
Hetzelfde geldt voor jullie; 
wanneer jullie alles gedaan 
hebben wat jullie is opgedragen, 
zeg dan: “Wij zijn maar 
eenvoudige knechten, we 
hebben enkel onze plicht 
gedaan.”’ 

 
Zingen: Lied 365: 6 en 7 
 
Prediking 
 
Orgel 
‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ -  Willem Vogel 
 
Zingen: O Heer, verberg u niet voor mij, 
Lied 944 
 
 

-Gebeden en gaven- 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 

De kleine klok luidt 
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Collecten 
 
Orgel 
‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ -  Harm Hoeve 
 
We gaan staan 

 
Zingen: Dat wij onszelf gewonnen geven, 
Lied 816 
 
Uitzending en zegen 
 

Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel 
Fantasie nr. 1 in D gr.t.  - Georg Philipp Telemann 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding voorzijde 
 

Spittende man en vrouw, krijt, inkt, waterverf op papier, Vincent van Gogh 1885. 
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PROTESTANTSE GEMEENTE 
te BLARICUM 

 
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Aliëtte van der Wal 
Diaken : Willem van Someren Gréve 

Organist 
 

: Peter den Ouden 

Voorbede  
 

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

 

Collecten 
 

Diaconie:                Stap Verder 
Kerkrentmeesters:  Verlichting en verwarming 
 

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 
 

  6 november  
 

10.00 uur 
 

ds. Jurjen Zeilstra 
 

Kinderdienst 

Zondag 13 november 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 20 november 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra Eeuwigheidszondag 

Zondag 27 november 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

Agenda  
 

Maandag 31 oktober: om 13.30 uur start onze kerkwandeling weer bij de P van 
de Tafelberg. Het is steeds afwachten hoe het weer is, maar als het enigszins 
kan trekken we onze wandelschoenen aan. We hopen dat het maandag droog 
is. Kom ook met ons mee wandelen! Aanmelden is niet nodig, maar we 
vertrekken altijd wel op tijd! Info bij: anneke.vanthull@kpnplanet.nl. 

mailto:zeilstar@xs4all.nl
mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.nl
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Agenda  
 

Dinsdag 1 november 11 uur Gebedskring in ’t Achterom. Bidden voor Vrede in 
Europa en de wereld; en de mensen en activiteiten om ons heen. 
Info: Henny Redeker, telnr. 06-1537 7312. 
 

Woensdag 2 november 18.30-20.00 uur de ‘Dorpskerk Cantorij’ o.l.v. cantor 
Richard Vos repeteert in de consistorie. Dan hoeft de kerkzaal niet verwarmd te 
worden, scheelt stookkosten. 
 

Vrijdag 4 november 10-12 uur Cie Kruispunt organiseert Koffiepunt met 
Cappuccino en omdat de wintertijd is ingegaan, gaan we een kaars versieren 
met natuurlijk materiaal. 
 

Blaricum informatie algemeen. 
Vrijdag 4 november 17.30-21.30 uur wordt de traditionele 
herdenkingsavond/lichtjesavond gehouden, waarbij de overledenen worden 
herdacht die rusten op de Algemene Begraafplaats aan de Woensbergweg 11 
te Blaricum. Deze avond is toegankelijk voor iedereen. 
 

De begraafplaats zal worden verlicht en bezoekers worden uitgenodigd om zelf 
ook lichtjes mee te brengen en te plaatsen bij het graf van hun dierbaren. 
Kaarsjes zijn ook ter plekke te koop tegen contante betaling. Op de  
begraafplaats zal ook een algemene plek worden ingericht, waar men een 
lichtje kan plaatsen voor overledenen die elders zijn begraven. 
 

In de aula wordt gratis warme koffie of thee geserveerd en zullen beelden 
worden getoond van diverse overledenen die hier rusten, in herinnering zoals 
ze bij leven waren. Desgewenst kan een foto van de persoon en graf met korte 
levensbeschrijving worden gestuurd naar vincentgmbrugman@gmail.com. 
Dit kan dan vóór 1 november toegevoegd worden aan de presentatie. In 
verband met de duisternis en beperkte verlichting is het verstandig om een 
zaklantaarn mee te nemen. 
 

Voor nadere informatie kunt u een bericht sturen naar 
haselagermascha@hotmail.com. 

 

Bladharken 
Zaterdag 19 november 9 - 12 uur. 
Volgende maand gaan we weer gezellig samen 
bladharken om het kerkhof naast de Dorpskerk 
bladvrij te maken o.l.v. Harry van Schaik, onze 
kerkhofbeheerder. Halverwege de ochtend is er 
tijd voor koffie met koek. Zet de datum alvast in je 
agenda! (info Harry: 06-15306861). 

 

Herfst met ds Jurjen Zeilstra 
 

Zevende film met ds Jurjen Zeilstra op de website: Herfst op de Woensberg.   [Vb] 
 

mailto:vincentgmbrugman@gmail.com
mailto:haselagermascha@hotmail.com
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl/

