
 

Orde van de dienst op zondag 
12 september 2021 

 
In deze dienst nemen wij 
afscheid van Jos Ploeg als 

koster van de 

 
Oude of Martinikerk te 

Voorburg 

 

Voorganger:  ds. Giel Schormans 
Ouderling van dienst:  Dirma Redelijkheid 
Lector: Laura Roek 
Organist:   Gerrit van Eeden 
Fluit:   Pieter Nieuwenhuis 

Orgelspel voor de dienst: Variaties over Psalm 75  

"U alleen, U loven wij" Klaas Bolt (1927-1990) 

Welkom door de ouderling 

Moment van stilte en inkeer 

Intochtslied Psalm 135:1,2 (Halleluja, looft de Heer) 

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na 
bemoediging en groet) 

Bemoediging: 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.: en niet loslaat het werk van zijn handen 

(Apostolische) Groet: 
v.: Genade zij u en vrede van God, onze  
 vader en van Christus Jezus, onze Heer 
a.: Amen 

Lezing van het gebod 

Gezang 435: 4  (Kom toch om de macht te breken) 
 

Gebed bij de opening van het Woord  

Kindermoment en Kinderlied Kinderlied: HH 494 

(Uw Woord is een lamp) 

Schriftlezing Marcus 9: 14-24 
De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, en liepen 

meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg 

hun: ‘Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?’ 

Iemand uit de menigte antwoordde: ‘Meester, ik heb 

mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest 

bezeten is en niet kan praten; steeds wanneer de geest 

hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan 

komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst 

met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw 

leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat 

konden ze niet.’ Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch een 

ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe 

lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me.’ Ze 

brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, 

deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het 

schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en 

weer. Jezus vroeg aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij hier 

al last van?’ Hij antwoordde: ‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, 

en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het 

water met de bedoeling hem te doden; maar als u iets 

kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’ 

Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is 

mogelijk voor wie gelooft.’ Meteen riep de vader van het 

kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’   

 
Muziek: Sarabande BWV 1067 Johann Sebastian 

Bach (1685-1750) 

Vervolg Schriftlezing:Marcus 9: 25-29 
Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen 

toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon 

toe en zei: ‘Geest die doof en stom maakt, ik gebied je: ga 

uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’  Onder 

geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit 

hem weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de 

mensen zeiden dat hij was gestorven.  Maar Jezus pakte 

hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond 

op. Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, 

vroegen zijn leerlingen hem: ‘Waarom konden wij die 

geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde: ‘Dit soort kan 

alleen door gebed worden uitgedreven.’ 

 
Gezang 487:1 (De Heer heeft mij gezien en 

onverwacht) 

Preek  

Muziek:  Prelude Opus 18 César Franck (1822-1890) 

Psalm 89:7 (Oude Berijming 1773) (Hoe zalig is het 

volk) 

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

Moment van delen: aankondiging collecte en 
mededelingen door ouderling 
 
Muziek: Rondeau BWV 1067 Johann Sebastian Bach 

*** 



Afscheid van Jos Ploeg als koster 

(De kinderen van de kinderdienst komen terug) 

-Toespraak door de voorzitter van het College van 

Kerkrentmeesters Maurits Assink 

-Bijdrage door de kinderen van de kinderdienst 

Dankgebed 

We zingen staande Jos staande toe psalm 134: 3 

(OB)  

Slotlied 146c:1,3 (alles wat adem heeft, love de 
Here)  
 
Wegzending en zegen (gezongen amen)  
 
Orgelspel: Marche  Louis James Alfred Lefébure-

Wély (1817-1870 

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede 
zondag! 

MEDEDELINGEN 
 
De diaconale collecte is voor het Sociaal Fonds 

Leidschendam-Voorburg; dit biedt financiële steun als 

bestaande voorzieningen geen uitkomst bieden. 

De tweede collecte is voor de kerk. 

Geven door overmaken aan diaconie 

NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente, onder vermelding van “Gift collecten 

tijdens CORONA”. 

Geven door overmaken aan de kerk 

NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Voorburg, onder vermelding van “Gift 

collecten tijdens CORONA”.  

Geven voor diaconie en kerk kan ook via de Kerkapp 

Geen kerkapp? Geven via QR-code: 

OPEN UW CAMERA EN RICHT OP DEZE CODE 

Collecte voor Haïti 

Bij de mededelingen zal het 

resultaat van deze collecte 

worden bekend gemaakt. 

 

Extra Actie Kerkbalans 
Zoals u inmiddels zult weten 

kampen de kerken in Voorburg helaas met een tekort. 
Daarom vragen we u om een extra bijdrage.  
U kunt uw bijdrage overmaken naar NL87 ABNA 0516 
6115 85 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Voorburg onder vermelding van Extra Actie 
Kerkbalans. Vorige week stond de teller op 27.000 
euro.  Heel veel dank! 
 
Twee maal gelegenheid om afscheid te nemen van 
onze koster: vandaag en woensdag 15 september. 
Bij de koffie na de dienst is gelegenheid om op 
informele manier persoonlijk afscheid van Jos te 
nemen. Als u geen uitnodiging voor de kerkdienst hebt 
ontvangen of verhinderd bent: van harte welkom op 
Jos’ afscheids / uitzwaai receptie woensdag 15 
september van 17.00-19.00 uur in de kerk  
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
 
De Oude Kerk is open rond het middaguur 
Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45-
13.00 uur. 
 
Volgende nummer van PROEF! 
De eerstvolgende editie van PROEF! komt eind van 
deze week. De redactie wenst u alvast veel leesplezier 
met de komende PROEF! met daarin onder meer de 
tientallen vakantieselfies die u heeft ingestuurd. 
 
Diensten in september 
19-9-21 10 uur Ds. Giel Schormans, Startzondag. 
26-9-21 10 uur Ds. Giel Schormans. 
Er is 1 dienst, aanvang 10.00 uur. We houden ons aan 
de 1,5 meter. Dat betekent dat ook de zijbeuken 
gebruikt moeten worden. Wacht op een 
uitnodigingsmail (na eenmalige aanmelding bij 
kerktijd.nl) en beantwoord deze direct met ja of nee. 
Als u niet kunt, kan in uw plaats een ander worden 
uitgenodigd. Informatie: 06 2733 8902. 
 
Psalmenvesper zondag 26 september 
Zondagavond 26 september om 19.00 uur is er in onze 
kerk een psalmenvesper, gezongen door het Sweelinck 
Ensemble o.l.v. Janko Fraanje, met psalmen van J.P. 
Sweelinck (1562-1621). Ds. Adrie Sterrenburg is de 
liturg, Jonathan Kooman de organist. 
 
Collecteer mee voor vluchtelingenkinderen in 

Griekenland! 

Kerk in Actie komt in actie voor vluchtelingenkinderen 

in Griekenland. Deze kinderen leven in uitzichtloze 

situaties met gebrek aan onmisbare levensbehoeften.  

In de week van 22-27 november 2021 wordt in 

Nederland een huis aan huis collecte gehouden om 

deze kinderen te helpen en om te investeren in de 

landen van herkomst.  

Ook in Voorburg zetten we ons hiervoor in en daarom 

zijn we op zoek naar collectanten! 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mieke Plugge, tel. 

06 1529 8074 of e-mail: mplugge2@hotmail.com 

 


