Orde van dienst zondag 9
augustus 2020
In de
Oude- of Martinikerk te
Voorburg

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Pianist:
Zang:

Ds. Peter Schormans
Teunis Jan van Varik
Dirma Redelijkheid
Cobie Hofman-Heida
Emmy Heemskerk-Heida

***
Muziek voor de dienst: Lied 891, Heer ik kom bij U

V: Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
A: mijn rots, in wie geen onrecht is.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen Amen
Solo: Antifoon: Lied 710c Liedboek 2013
Rechtvaardigen groeien als palmen,
in het huis van de Levende geplant
Bemoediging en groet (uitgesproken door de
predikant)
Drempelgebed
Allen: Voor U belijden wij, almachtige God, voor heel
uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben, in
gedachte, woord en daad, in het kwade, dat wij
gedaan hebben en in het goede dat wij hebben
nagelaten.

Welkom door ouderling
... gebedsstilte ...
Moment van stilte en inkeer
Psalm 92 in beurtspraak
Solo: Antifoon: Lied 710c Liedboek 2013
Rechtvaardigen groeien als palmen,
in het huis van de Levende geplant
V: Het is goed de HEER te loven,
A: uw naam te bezingen, Allerhoogste,
V: in de morgen te getuigen van uw liefde
A: en in de nacht van uw trouw,
V: bij de klank van de tiensnarige harp
A: en bij het ruisend spel op de lier.
V: U verheugt mij, HEER, met uw daden,
A: ik juich om wat uw hand verricht.
V: Hoe groot zijn uw daden, HEER,
A: hoe peilloos diep uw gedachten.
V: Het dringt tot de dommen niet door
A: en dwazen kunnen het niet vatten:
V: dat de wettelozen als onkruid gedijen
en de onrechtvaardigen bloeien
A: alleen om te worden verdelgd, voor altijd.
V: U, HEER, bent eeuwig verheven,
A: maar uw vijanden, HEER,
V: uw vijanden gaan te gronde
A: en wie onrecht doen, worden verstrooid.
V: U geeft mij de kracht van een wilde stier,
A: met pure olie ben ik overgoten.
V: Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer,
A: mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers.
V: De rechtvaardigen groeien op als een palm,
A: als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
V: Ze staan geplant in het huis van de HEER,
A: in de voorhoven van onze God groeien zij op.
V: Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
A: en blijven krachtig en fris.

Allen: Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden
en geef dat wij U mogen dienen. Vernieuw daartoe ons
leven door Christus, onze Heer.
Genadeverkondiging:
Voorganger: De almachtige en barmhartige God
ontferme zich over u, Hij vergeve uw zonden en
geleide u tot het eeuwige leven. Amen.
Solo: LB 413 (Grote God wij loven U)
Moment voor de kinderen
Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 is er kinderdienst in gebouw
de Voorhof. Zij gaan aan de slag met het materiaal van Bible Basics.

Solo: Kinderlied HH 88 (Zoek eerst het koninkrijk van
God)
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Matteüs 14
Solo: LB 836: 1, 2 4 (O Heer die onze Vader zijt)
Preek
Solo: Thanks be to God
(Stanley Dickson – P.J. O’Reilly)
Thanks be to God for roses rare
For skies of blue and sunshine fair;
For ev’ry gift I raise a pray’r
Thanks be to God!

Thanks be o God for lovely night,
For mystic fields with stars be dight,
For hours of dream and deep delight
Thanks be to God!
Thanks be to God for love divine
The hopes that round my heart entwine;
For all the joy that now is mine,
Thanks be to God!
Solo: Lied 917 (Ga in het schip)
Afkondiging van overlijden
Dankgebed en voorbeden- stil gebed- Onze Vader
Moment van delen: collecte en mededelingen
Allen: Slotlied LB 968 1, 3, 5 (De ware kerk des Heren)
Zegen
Muziek na de dienst: lied 939
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop.
U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht leidt mij uw
hand. U blijft nabij.

MEDEDELINGEN
Collectes
De diaconale collecte is voor de wijkdiaconie
De andere collecte is voor de kerk.
Graag in 1 keer voor 19 juli t/m 13 september:
overmaken aan de 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.
Overmaken aan de kerk kan ook via onderstaande QRcode

Geven via de bank heeft de voorkeur, maar u kunt uw
gift ook in een envelop doen en na afloop van de
dienst 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.
Diensten in augustus
Geef de data dat u wilt komen op via de website als u
dit nog niet hebt gedaan. In verband met de
coronamaatregelen moet u zich echt opgeven en niet
zomaar komen. U krijgt bericht welke zondagen u
wordt verwacht.
Bellen?
9 – 16 aug: Bep van Sloten, tel. 3952183.
17 – 28 aug: Judy van Engeldorp, tel. 06 40298957.
Diensten in september
Zoals het er nu uitziet gaan we In september op
dezelfde manier door. Echter dan kunt u zicht niet
meer voor elke zondag opgeven. Geef 2 zondagen in
deze maand op wanneer u wilt komen.
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
Hebt u in augustus een predikant nodig, neem dan
contact op met ouderling Judy van Engeldorp
Gastelaars (06-40 29 89 57).
U/jij, allen een goede zondag gewenst!
Kamer gezocht
Wouter Goede is 20 jaar en hoopt begin volgend schooljaar
te starten met zijn studie veiligheidskunde in Den Haag.
Wouter woont nu nog thuis, in Almere, waar hij lid is van de
protestantse gemeente. Hij is bevriend met familie van René
en Gelske van der Duin, vandaar dat hij via deze weg een
oproepje plaatst. Wouter zoekt een kamer in de buurt van
Den Haag en hoopt dat één van u hem verder kan helpen!
Voor vragen kunt u hem bereiken op:
06 81 73 22 12.

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl

Mand

