
 

Orde van de dienst op 
zondag 19 juni 2022 

Oude of Martinikerk te 
Voorburg 

- In deze dienst vieren wij de 
maaltijd van de Heer – 
 

 
Voorganger:   ds. Giel Schormans 
Ouderling van dienst:  Maaike Snoep 
Lector: Paula van Essen 
Organist:    Hans Houtman 
 

*** 
Orgelspel 
 
Welkom door de ouderling 
 
Psalm 18:1,5 (Ik heb U lief van ganser harte) 
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na 
votum en groet) 
 
Moment van stilte en inkeer 
 
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 
 
Gebed om ontferming, aansluitend Loflied 
299e  
 
Met en voor de kinderen 

Deze zondag is de derde van een blok met vijf 
teksten over de eerste christenen. Handelingen 
5:12-42 staat centraal: Petrus en Johannes en 
andere apostelen van Jezus komen in de 
gevangenis terecht, maar worden ook weer 
vrijgelaten. 

Kinderlied: HH 503 

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst) 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Schriftlezing Romeinen 8:1-10  
 

Lied 680:1,4,5 (kom heilige Geest, Gij vogel..) 
 

Schriftuitleg en verkondiging 
Orgelspel   

Lied 838:3,4 Lleer ons het goddelijk beleid) 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze 
Vader 

Aankondiging collecten en mededelingen 

Inzameling van de gaven; aansluitend Lied 
364:1 (Hoor Gij ons aan!) 

*** 
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. Na het 
avondmaal zingen wij het slotlied en verlaten de 
kerk, neem daarom uw jas en uw orde van dienst 
vast mee in de kring. Wacht met het nuttigen tot 
iedereen brood en wijn heeft: als de predikant het 
aangeeft nuttigen wij gelijktijdig brood en 
vervolgens wijn. Bent u slecht ter been en wilt u 
blijven zitten, dat kan: U krijgt brood en wijn 
aangereikt. 

 
Lied 377:1,4,5 (zoals ik ben) 
 

- Wij vormen een kring (neem dit blad mee) 
- Inzettingswoorden  
- Breken van het brood en schenken van de 

wijn  
- Delen van brood en wijn  
- Gebed van dank en nieuwe toewijding 

 
Slotlied 675 (Geest van hierboven) 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen, van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 
 
Zegen 



 

Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijke 

voorbede in het koor van de kerk. De predikant 

en een lid van de gebedskring zijn daar aanwezig 

om voor of met u te bidden. Er kunnen momenten 

in ons leven zijn, waarin samen bidden met een 

broer of zus in het geloof, of het ontvangen van 

een persoonlijke zegen heilzaam kan zijn. Bij 

zorgen, ziekte of juist dankbaarheid. Het is niet de 

bedoeling dat het een langdurige pastorale 

ontmoeting wordt; in de persoonlijke voorbede 

gaat het erom de persoon met God te verbinden. 

MEDEDELINGEN 
 
Na de dienst 
Na de dienst bent u hartelijk welkom om buiten of 

in De Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan 

uw rechterhand) wat na te praten bij koffie, thee 

of limonade. 

Collectedoelen 
De eerste collecte is een steuntje in de rug voor 
mensen die op bijstandsniveau moeten leven. 
De tweede collecte is voor de kerk.  
 
Kliederkerk Vanmiddag, 19 juni, 16-18 uur in 
de Koningkerk 
Spelend een bijbelverhaal ontdekken, voor 
kinderen en hun (groot)ouders in informele sfeer. 
 
Muzikale Vesper Vanavond,19 juni 19.00 uur 
Verzorgd door het Sweelinck Ensemble o.l.v. 
dirigent Janko Fraanje en begeleid door Hans 
Houtman. Als een antwoord op de oorlog in 
Noord-Oost-Europa kozen zij voor repertoire van 
componisten uit Estland en Scandinavië: Cyrillus 
Kreek, Knut Nystedt en Arvo Pärt. Zes delen uit 
de Berliner Messe vormen de hoofdlijn van de 
liturgie. Pärt schreef deze mis in 1990, naar 
aanleiding van de val van de Berlijnse Muur. 
Voorganger is ds. Leneke Marchand. 
 

 
MAAK EEN KIND BLIJ MET EEN 
VAKANTIETAS! 
Ook dit jaar willen we kinderen in Voorburg die 
opgroeien in armoede verrassen met een rugtas 
met leuke spullen om de zomervakantie door te 
komen. 
Er zijn dit jaar een stuk meer tasjes dan vorig jaar 
omdat er helaas ook meer kinderen zijn die in 
armoede opgroeien en afhankelijk zijn van de 
voedselbank. 
We hopen daarom dat velen van u ons willen 
helpen bij het vullen van de tasjes. 
Een beschrijving van wat u aan kunt schaffen zit 
bij het tasje. De diaconie vult alle tassen aan met 
bonnen voor een uitje met consumptie in de 
omgeving. 

Als u een rugtas wilt vullen, kunt u buiten bij de 
ingang van de kerk bij Gerda een tasje ophalen. 
Mocht u niet in staat zijn een tasje te vullen, maar 
wilt u deze actie toch steunen? 
Een financiële bijdrage hiervoor is van harte 
welkom op het rekeningnummer van de diaconie 
(NL27 INGB 0000 2619 19) onder vermelding van 
“Actie Vakantietas”. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw meeleven! 
 
Leerhuis over de Heilige Geest 
Tweede bijeenkomst: 

• Woensdagavond 22 juni 20-21.30 uur 

• Donderdagmorgen 23 juni 10:00-11:30 
uur   

 
Voorburgs Vocaal Ensemble, zondag 26 juni  
12.00 uur in de Koningkerk 
Een prachtig programma, uitgevoerd door een 
heel goed koor o.l.v. Marijke van Klaveren, de 
moeite waard om te gaan luitsteren. 
 
Uitnodiging zomerfeest 3 juli 
Op zondag 3 juli van 16:00 tot 19:30 uur bij de 
Oude Kerk: zomerfeest met allerlei gezellige 
activiteiten, een swingende gezinsdienst met als 
thema 'Hemels feest', en als afsluiter een 
bruisende barbecue/buitenmaaltijd. Dit wil je niet 
missen! Geef je op via de flip-over in de Voorhof 
of meld je  binnenkort aan via de uitnodiging in de 
kerk-app. 
 
 

Meer informatie of gesprek: 
www.oudekerkvoorburg.nl 
www.protestantsegemeentevoorburg.nl   
Ds. Leneke Marchand hmmarchand@hotmail.nl  
Ds. Giel Schormans wfschormans@hotmal.nl 

 

 
Manieren van geven 
Er wordt weer gecollecteerd met collectezakken. 
Collectebonnen (kaarten van 20x 1 €) zijn te 
bestellen op banknummer: 
NL07 RABO 0365 9005 16 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Voorburg o.v.v. collectebonnen. 
 
U kunt ook een bedrag overmaken voor de 
periode 13 mei tot 1 juli (8 diensten) naar 
onderstaande banknummers. 
 
Diaconale collecte:  
NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente ovv ‘Collecte’. 
Voor plaatselijke kerkelijke doeleinden:  
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Voorburg ovv ‘Collecte’. 
 
 


