Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
Orde van dienst op zondag 26 juli
2020
In de
Oude- of Martinikerk te Voorburg

V: De HEER doet wat rechtvaardig is,
Hij verschaft recht aan de verdrukten.
A: Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
Aan het volk van Israël zijn grote daden.
Cantorij: LB 103e

In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Zang:

Ds. Leneke Marchand &
Joas van der Schoot (p.i.o.)
Bep van Sloten-van de Munt
Judy van Engeldorp-Gastelaars
Hans Houtman
Cantorij
***

Muziek voor aanvang van de dienst: Fantasia C-Dur,
BWV 570- J.S. Bach 1685-1750)
Welkom door ouderling
Moment van stilte en inkeer

V: Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
A: Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
V: Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
A: Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
V: Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
A: Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
A: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, amen
Cantorij: LB 103e

Psalm 16:1, 3 (cantorij)
Bemoediging en groet:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Moment voor de kinderen
Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 is er vandaag weer
kinderdienst in gebouw de Voorhof. Zij gaan aan de slag met het
materiaal van Bible Basics. Op deze zondag gaat het over 1
Koningen 6: Salomo bouwt de tempel.

Kinderlied: Lied van Salomo (cantorij)
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van
Christus Jezus, onze Heer. Amen

Gebed

Inleiding

Schriftlezing 1 Koningen 3:5-12

Psalmgebed: Psalm 103 in beurtspraak

Lied 313: 1 Een rijke schat van wijsheid (cantorij)

Cantorij: LB 103e

Schriftlezing Matteüs 13:44-52

V: Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
A: Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

Lied 313: 3, 4
Preek
Lied 282: Genesteld aan uw hart (cantorij)

V: Hij vergeeft u alle schuld,
Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf,
Hij kroont u met trouw en liefde.
A: hij overlaadt u met schoonheid en geluk,

Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Dankgebed en voorbede- stil gebed- Onze Vader

Viering Heilig Avondmaal

Via QR-code:
Voor de kerk ook betalen via onderstaande QR-code

Tijdens de viering muziek: Ariëtta, Thema met
variaties- J. Pachelbel (1653-1706)
(Wij vieren het avondmaal staande in een grote kring. De
ouderling geeft aan wanneer u uw plaats in de kring kunt
innemen (houd 1,5 meter afstand van elkaar). Na het
avondmaal zingen wij het slotlied en verlaten de kerk, neem
daarom jas en orde van dienst vast mee in de kring. Graag
wachten met het nemen van brood en wijn tot iedereen
heeft: als de predikant het aangeeft nemen wij gelijktijdig
brood en daarna wijn. Bent u slecht ter been en wilt u
blijven zitten, dat kan. Bij het verlaten van de kerk kunt u de
bekertjes kwijt in de daarvoor bestemde bakken)

Slotlied 538: Een mens te zijn op aarde (allen)
Zegen
Muziek: Allein Gott in der Höh sei Ehr- J. G. Walther
(1684-1748)

MEDEDELINGEN
Zingen
We bouwen het zingen rustig weer op. Daarom zingen
we alleen het slotlied. Voorzitter Dirma Redelijkheid:
‘Op grond van het rekenmodel van het RIVM komen
we tot de slotsom dat we in de Oude Kerk weer veilig
kunnen zingen. Allereerst gaan we er al vanuit, dat u
thuisblijft bij verkoudheids- en griepklachten. Mocht
er nu toch iemand met coronabesmetting aanwezig
zijn in de kerkdienst, dan is de kans kleiner dan 1
procent dat het virus via zingen wordt overgedragen
in een zo groot en hoog kerkgebouw als het onze.’
Collectes
De diaconale collecte is voor Pastoraal Centrum De
Herberg. Voor hulp aan mensen met verdriet en
tegenslag en een time-out om na te denken over hun
leven.
Graag in 1 keer voor de periode 19 juli t/m 13
september
overmaken aan diaconie:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente;
overmaken aan de kerk:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse
Gemeente Voorburg.

Mand
Geven via de bank heeft de voorkeur, maar u kunt uw
gift ook in een envelop doen en in de mand bij de
uitgang leggen. Wilt u uw gift een specifieke
bestemming geven (diaconie of kerk), schrijf dat dan
op de envelop, anders verdelen we uw gift gelijkelijk
over diaconie en kerkvoogdij.
Weer een kerkdienst meemaken?
Geef de data op via de website (1e pagina knop
aanmelding voor de kerkdiensten). U krijgt bericht
welke zondagen u wordt verwacht. Hebt u geen
internet, bel dan Bep van Sloten, tel. 3952183.
Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG)
In september gaat een nieuw cursus van start op
donderdagmiddag in de Christus Triumfatorkerk in
Den Haag, Bezuidenhout.
Informatie: bel of mail Annemarie van Duijn, 071 - 407
3566 of 06 - 5537 5048, w.van.duyn1@kpnplanet.nl.
Website: tvgdenhaag.nl
Vakantie van de predikanten
De maand augustus zijn onze predikanten niet
bereikbaar, hebt u een predikant nodig, neemt u dan
contact op met ouderling Judy van Engeldorp
Gastelaars (06-40 29 89 57).
U/jij, allen een goede zondag gewenst!

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand
hmmarchand@hotmail.com
Ds. Giel Schormans
wfschormans@hotmail.com

