
 

 

Zevende zondag van de zomer 

31 juli 2022 

 
 

De apocriefen (I) 
 
 

 
 

De beloning van Tobit 
 
 

Dorpskerk - Blaricum 
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Orgel 
Nun lobe meine Seele den Herrn  (J.S. Bach) 
 

Welkom en mededelingen 
 

-Voorbereiding- 
 

We gaan staan 
 

Stilte 
 

Bemoediging 
 Vgr. In de naam van de Vader 

en de Zoon 
en de heilige Geest 

 Allen Amen 
 

Groet 
 

Gebed van toenadering 
 

Zingen: Psalm 146: 1, 4 en 5   Zing, mijn ziel, voor God uw Here    
 

We gaan zitten 
 

Inleiding 
 

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

 

 
Lofzang: Lied 305      Alle eer en alle glorie     
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-De Heilige Schrift- 
 

Gebed 
 Vgr. De Heer zal bij u zijn. 
 Allen De Heer zal u bewaren. 
 
Schriftlezing Apocriefen: Tobit 1-2 
 
Zingen: Lied 1007 
Brood zal ik geven     
 
Schriftlezing Brieven Nieuwe Testament: 1 Timoteüs 6, 17-19 
 

17 Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun 
hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons 
rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. 18 En draag hun op om 
goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te 
delen. 19 Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen 
ze het ware leven. 

 
Zingen: Lied 843 
Wat te kiezen 
 
Schriftlezing Evangelie: Matteüs 25, 31-46 
 

31 Wanneer de Mensenzoon komt, 
omstraald door luister en in 
gezelschap van alle engelen, zal 
Hij plaatsnemen op zijn glorierijke 
troon. 32 Dan zullen alle volken 
voor Hem worden samengebracht 
en zal Hij de mensen van elkaar 
scheiden zoals een herder de 
schapen van de bokken scheidt;  
33 de schapen zal Hij rechts van 
zich plaatsen, de bokken links.  
34 Dan zal de koning tegen de 

groep aan zijn rechterzijde zeggen: 
“Jullie zijn door mijn Vader 
gezegend, kom en neem deel aan 
het koninkrijk dat al sinds de 
grondvesting van de wereld voor 
jullie bestemd is. 35 Want Ik had 
honger en jullie gaven Mij te eten, 
Ik had dorst en jullie gaven Mij te 

drinken. Ik was een vreemdeling 
en jullie namen Mij op, 36 Ik was 
naakt en jullie kleedden Mij. Ik was 
ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat 
gevangen en jullie kwamen naar 
Mij toe.” 37 Dan zullen de 
rechtvaardigen Hem antwoorden: 
“Heer, wanneer hebben wij U 
hongerig gezien en U te eten 
gegeven, of dorstig en U te drinken 
gegeven? 38 Wanneer hebben wij 
U als vreemdeling gezien en 

opgenomen, U naakt gezien en 
gekleed? 39 Wanneer hebben wij 
gezien dat U ziek was of in de 
gevangenis zat en zijn we naar U 
toe gekomen?” 40 En de koning zal 
hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: 
alles wat jullie gedaan hebben voor 
een van de geringsten van mijn 
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broeders of zusters, dat hebben 
jullie voor Mij gedaan.” 41 Daarop 
zal Hij ook de groep aan zijn 
linkerzijde toespreken: “Jullie zijn 
vervloekt, verdwijn uit mijn ogen 
naar het eeuwige vuur dat bestemd 
is voor de duivel en zijn engelen.  
42 Want Ik had honger en jullie 
gaven Mij niet te eten, Ik had dorst 
en jullie gaven Mij niet te drinken. 
43 Ik was een vreemdeling en jullie 
namen Mij niet op, Ik was naakt en 
jullie kleedden Mij niet. Ik was ziek 
en zat in de gevangenis en jullie 

bezochten Mij niet.” 44 Dan zullen 

ook zij antwoorden: “Heer, 
wanneer hebben wij U hongerig 
gezien of dorstig, als vreemdeling 
of naakt, ziek of in de gevangenis 
en hebben wij niet voor U 
gezorgd?” 45 En Hij zal hun 
antwoorden: “Ik verzeker jullie: 
alles wat jullie voor een van deze 
geringste mensen niet gedaan 
hebben, hebben jullie ook voor Mij 

niet gedaan.” 46 Hun staat eeuwige 
bestraffing te wachten, de 
rechtvaardigen daarentegen het 
eeuwige leven.’ 

 
Zingen: Lied 339a 
U komt de lof toe     
 
Overdenking 
 
Orgel Andante  
(uit de Sonate in G grote terts, van Joseph-Hector Fiocco) 
 
Zingen: Lied 845 
Tijd van vloek en tijd van zegen          
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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 
 
Orgel  
Verset (Louis J.-A. Lefébure-Wély) 
 
We gaan staan 
 
Zingen: Lied 826 
O Christus, woord der eeuwigheid          
 
Uitzending en zegen 
Allen Amen, amen, amen. 
 
Orgel Allegro  
(uit Sonate in G grote terts van Joseph-Hector Fiocco) 
 
 

 
 
Afbeelding voorzijde:  
Rembrandt, Tobit, Anna en het geitje, pentekening, ca. 1645, 
Staatlichen Museen Berlijn. 
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PROTESTANTSE 

GEMEENTE 
te BLARICUM  
Liturgische kleur : groen 

 

Voorganger : ds. Jurjen Zeilstra 

Ouderling/Lector : Henk Aertsen 
Diaken : Bas Reitsma 
   

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:                Hospice Kajan 
Kerkrentmeesters:  commissie Kruispunt 
 

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 via email: zeilstar@xs4all.nl  
 

Komende kerkdiensten 
Zondag   7 augustus 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  

Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. Sytze de Vries, Schalkwijk  

Zondag 21 augustus 10.00 uur ds. Evert Jan van Katwijk, N/d Berg  

Zondag 28 augustus 10.00 uur ds. Jurjen Zeilstra  
 

Agenda  
 

Ma 1 augustus 13.30 uur - Ook in de oogstmaand maken wij zomerse 

wandelingen op de maandagmiddag! Vertrek vanaf de P bij de Tafelberg deze 
eerste augustus en bij terugkomst wacht ons vast weer een heerlijke 
cappuccino of muntthee! Trek uw wandelschoenen aan en/of neem uw  

mailto:zeilstar@xs4all.nlo
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Nordic walking stokken mee (mag, hoeft niet) en kom ook! Aanmelden 
onnodig, maar we vertrekken op tijd. Info: anneke.vanthull@kpnplanet.nl 
 
Vrijdagen 5, 12 en 19 augustus 10-12 uur - Cie. Kruispunt organiseert een 
koffie-ochtend voor Senioren in ’t Achterom 1.  
Info: Tiny de Wit: 06-27893104 of Bep Boekensteijn 06-53101347. 
 

 
 
 

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 
   
 
 

 

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. 

mailto:anneke.vanthull@kpnplanet.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/
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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. 
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