
 

Orde van dienst 31 oktober 2021 
Oude of Martinikerk te Voorburg 

- 7e zondag van de herfst- 

 

Voorganger:   Ds. Leneke Marchand 
Ouderling van dienst:  Reinout Salverda 
Lector:    Thilly Walvoort- van Leeuwen 
Organist:   Wim Madderom  
   
Orgelspel voor de dienst  

Welkom  

Moment van stilte en inkeer 

Intochtslied: Psalm 116: 1,2,3,4 (God heb ik lief) 

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de 
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 

allen gaan zitten 

Inleiding 

Gebed   

Gezongen kyrie en gloria LB 299e 

Met en voor de kinderen 

Op deze zondag staat Nehemia 7:72-8:12 centraal: Ezra 
leest het boek met de wet van Mozes voor aan het volk. 
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Ezra die op 
een plein aan het hele volk het boek voorleest waar Gods 
wetten in staan. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we 
ons op het volk dat bij het horen van Gods wetten eerst 
bedroefd is, maar van Ezra juist de opdracht krijgt om blij te 
zijn en feest te vieren.  

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar 

 
 

Wij gaan voor even uit elkaar,  

en delen nu het licht.  

dat licht vertelt ons over God,  

op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door 
Heer Jezus, spreek uw Woord 
Schijn met uw licht op onze weg, 
op ieder die het hoort.  
 
Straks zoeken wij elkaar weer op 
En elk heeft zijn verhaal 
De Heer verbindt ons met elkaar: 
Hij roept ons allemaal.  
 
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst) 

Gebed bij de opening van het woord 

Eerste Schriftlezing Job 19: 23-27a 

Lied LB 314: 1,2 (Here Jezus, om uw Woord) 

Tweede Schriftlezing Marcus 12: 18-27 

Lied LB 314: 3 

Schriftuitleg en verkondiging 

Orgelspel   

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde 
geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk,  
en de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid. Amen. 

Aankondiging collecten en mededelingen 

Inzameling van de gaven  

Zingen (staande) LB 723 (Waar God de Heer zijn schreden 
zet) 



Wegzending en Zegen 

Gevolgd door drie maal ‘Amen’    

Orgelspel 

 

MEDEDELINGEN 

De diaconale collecte is deze week voor algemene 
doeleinden. 
 
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  
 
Kerk open voor gedenken overledenen 
Voor iedereen die behoefte heeft om gestorven geliefden 
gemeenschappelijk te herdenken is de kerk vanmiddag van 
15.00-17.30 uur open. (Niet te verwarren met 
Eeuwigheidszondag, 21 november, wanneer we in de dienst 
de namen van gestorven gemeenteleden noemen). Ook wie 
nooit in de kerk komt. Zomaar even binnenlopen, een 
kaarsje aansteken, een gebed achter laten. Praten met een 
dominee of een ander gemeentelid, gewoon even stil zijn, 
wat je wilt. Er is een korte meditatieve viering om 16.00 en 
17.00 uur. Welkom en zegt het voort! 
 
Namens de kerkenraad 
Met ingang van januari 2022 komt er een einde aan de 
ambtstermijnen van een aantal van onze kerkenraadsleden,  
daarmee ontstaan er dus vacatures in de kerkenraad. 
Wij willen u van harte uitnodigen om namen van mogelijke 
kandidaten voor het ambt van ouderling of dat van diaken 
in te dienen bij de kerkenraad. 
Dat kan bij onze scriba Melinda Hartevelt-Breugom 
(scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com), gedurende de hele 
maand november. 
In december zullen deze gemeenteleden dan benaderd 
worden om hen te vragen of zij bereid zijn een ambt te 
aanvaarden. Na verdere besluitvorming hierover in de 
kerkenraad zal de bevestigingsdienst naar verwachting 
begin februari plaatsvinden. 
 
Namens de diaconie 
De komende twee zondagen zijn er bijzondere acties vanuit 
de diaconie:  
Op 7 november is er aandacht voor de mantelzorgers. Net 
als vorig jaar willen we hen met een kaart bedanken voor 
hun inzet en zorg. Vanuit de diaconie hebben al zo’n 50  
kaarten voorzien van een naam en adres. Wilt u helpen bij 
de bezorging ? Er zijn ook voldoende blanco kaarten. Wilt u 
vast nadenken aan wie u zo’n kaart wilt bezorgen?  
 

Op 14 november vragen we uw medewerking voor de 
Voedselbank. Dit jaar willen we weer artikelen inzamelen. 
Er wordt een week eerder een foldertje hiervoor 
uitgedeeld. 
 
De Oude Kerk is open rond het middaguur  
Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 11.45- 13.00 
uur. Om 12.00 uur is er een kort liturgisch moment, het 
middaggebed, dat ook via kerkomroep.nl en 
kerkdienstgemist.nl is te volgen. 
 

Koffieochtend 
Morgen is het weer de eerste maandag van de maand. U 
bent van 10.00 tot 12.00 uur hartelijk welkom in de 
Voorhof voor een kopje koffie met wat erbij. 
 
Cantatedienst zondag 7 november 19.00 uur 
Het Marianne Vocaal Ensemble stapt in de rijke 
cantatetraditie, samen met celliste Ania Katynska en enkele 
instrumentalisten van Barokconsort Musica Aeterna.  
Onder leiding van dirigent Hans Houtman worden 
uitgevoerd: Buxtehude’s Der Herr ist mit mir en het 
Wahrlich, wahrlich ich sage euch van Rosenmüller. 
Ingetogen, maar tegelijk stralende oude muziek in de fijne 
akoestiek van de Oude Kerk.  
De muziek wordt ingebed in een eenvoudige liturgie. Ze 
spreekt heel direct tot het hart. Houtman: “Ik wens de 
mensen toe dat zo’n cantate hen optilt boven hun 
dagelijkse beslommeringen”.  
Is er een betere opmaat naar de werkweek denkbaar?  
Van harte welkom.   

 
 
 

Meer informatie of gesprek: 

www.oudekerkvoorburg.nl 
facebook.com/martinigemeentevoorburg 
www.protestantsegemeentevoorburg.nl   

Ds. Leneke Marchand    
hmmarchand@hotmail.com  
 
Ds. Giel Schormans  
wfschormans@hotmail.com 
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