nog zou ik mij veilig weten.

Orde van dienst op zondag
13 september 2020
In de
Oude of Martinikerk te
Voorburg

V: Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
A: wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
V: om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.

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

Ds. Giel Schormans
Judy van Engeldorp Gastelaars
Rosalie van Mourik
Hans Houtman
Leden van de cantorij
***

A: Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
V: Hij verbergt mij veilig in zijn tent,
Hij tilt mij hoog op een rots.
A: Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
V: ik wil offers brengen in zijn tent,
Hem juichend offers brengen,

Orgelspel:

A: ik wil zingen en spelen voor de HEER.

Welkom door ouderling

V: Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,

Moment van stilte en inkeer

A: verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.

Lied Psalm 62:1 (allen), 5 (solo)(Mijn ziel is stil)
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.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en
van Christus Jezus, onze Heer. Amen
Inleiding
Psalmgebed: Psalm 27
Psalm 27b Solo:
De Heer is mijn licht en mijn heil
Wie zou ik dan vrezen?

V: U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
A: Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.
A: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen
Psalm 27b Solo:
De Heer is mijn licht en mijn heil
Wie zou ik dan vrezen?

Moment voor de kinderen

V: De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?

Voor de kinderen van groep 1 t/m 8 is er kinderdienst in
gebouw de Voorhof. Op deze zondag staat 1 Koningen
18:17-46 centraal: Elia en de profeten van Baäl proberen op
de berg Karmel met een spectaculaire proef allebei de macht
van hun eigen god te bewijzen.

A: Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?

Kinderlied LB 218:1,2 (dank U voor deze nieuwe
morgen) kinderen/solo

V: Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,

Gebed

A: mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.

Schriftlezing: Genesis 14:1-12
Lied 1010:1,2 (Geef vrede Heer) solo

V: Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,

Schriftlezing: Genesis 14:13-24

A: al woedde er een oorlog tegen mij,

Lied 1010:3,4 solo

Preek
Lied 380 (Gij Jezus Christus opgestegen) solo
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling
Dankgebed en voorbede- stil gebed- Onze
Vader
Viering Heilig Avondmaal
(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.)

Slotlied Lied “A Toi la Gloire” (staande)
(gemeente)
1. À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la Pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zegen
MEDEDELINGEN
Zingen
Zingen hoort bij de kern van ons geloofsleven. Op
grond van het rekenmodel van het RIVM komen we
tot de slotsom dat we in de Oude Kerk veilig kunnen
zingen (zie www.eerstehulpbijventilatie.nl).
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. Volgens de
berekeningen is het in onze kerk toegestaan om 20
minuten tijdens de dienst te zingen met 110
mensen. Na overleg in het moderamen is er
besloten om naast het zingen van het slotlied nu
ook het intochtslied met elkaar te zingen. Verder

hopen we dat de kinderen hun eigen kinderlied voor
ons willen zingen.
Diensten op Spotify
De diensten (schriftlezing en preek)
zijn sinds deze week ook na te
luisteren als podcast op Spotify op
‘Oude Kerk Voorburg’
Collecte
De diaconale collecte is voor JOP, het jeugdwerk
van de PKN
Geven door overmaken aan diaconie:
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente.
Geven door overmaken aan de
kerk:
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v.
Protestantse Gemeente Voorburg.
Of via deze QR-code
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.
Opgeven voor kerkdiensten en Startzondag
Geef 2 data in september op via de website. U krijgt
bericht welke zondag(en) u mag komen. Hebt u
geen internet bel dan Bep van Sloten, tel. 3952183.
Geef voor zondag 20 september op of u meedoet
met de activiteit voor startzondag.
Startzondag 20 september
Na de dienst het volgende programma:
11:20 Uit de kerkenraad
11.30 Uitleg programma Startzondag
11:40 Puzzeltocht ‘Kerkkraker’ of
Emmauswandeling
12:45 Lunch
14:00 Afsluiting en collecte voor de kosten
ABC-Cursus
Een kennismaking met het christelijk geloof voor wie
nieuwsgierig is naar christelijk geloven.
Waar? in de Voorhof, naast de Oude Kerk.
8x op dinsdagavond van 20:00-21:30, vanaf 22
september. Informatie en opgave: ds. Leneke
Marchand.
Kun je niet op dinsdag, maar heb je wel
belangstelling? We horen graag van je!
Muziek in de Koningkerk
Zondag 27 september 19:30 uur Michal Buczkowski
(viool) en Andrew Wright (piano), aanmelden via
www.muziekindekoningkerk; ook via kerkokmroep.nl

