
 

Orde van dienst 26 juni 
2022 

Oude of Martinikerk te 
Voorburg 

Belijdenis en doop 

vean Machteld van de 
Rijke  

 

Voorganger:            Ds. Leneke Marchand 
Ouderling van dienst: Jeanette Verwoerd 
Lector:                     Mariska Koning- Roozendaal  
Organist:                 Hans Houtman 

*** 

Muziek voor de dienst: Verlosser, Vriend, Gij 

hoop en lust- F. Asma (1912-1984) 

Lied voor aanvang: Halle Halleluja 

Welkom  

Intochtslied: Psalm 139: 1,2 (Heer, die mij ziet) 

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de 
Bemoediging 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 
allen gaan zitten 

Inleiding op de dienst  

Drempelgebed 

Lied: LB 686 (De Geest des Heren heeft) 

Kindermoment, waarin Marton Hegyi en Jules 
Verdoes de overstap maken van kinderdienst 
naar tienerdienst 

Eens door God geschonken kind, 
Marton, wees jij steeds zijn vrind. 

Waarheen ook je weg zal gaan,  
Door Gods trouw blijf jij bestaan  
 
Gods familie dat zijn wij, 
Jules, ja jij hoort daar ook bij. 
Weet je welkom bij de Heer.  
Leef naar Hem toe keer op keer 
 

Deze zondag is de vierde van een blok met vijf 
teksten over de eerste christenen en het begin 
van de christelijke gemeentes. Handelingen 8:26-
40 staat centraal: Filippus ontmoet een man uit 
Ethiopie, die in Jezus gaat geloven en zich laat 
dopen. 

Gebed bij de opening van het woord 

Schriftlezing Marcus 1: 9-11 

Lied 681 

Kom tot ons o heil’ge Geest,  

in ons ontsteekt Gij ’t vuur van uw liefde, 

Kom tot ons, o heil’ge Geest,  

Kom tot ons, o heil’ge Geest. (3x) 

Schriftlezing Romeinen 8: 11-17 

Lied LB 886, NL en EN (Abba, Vader) 

Schriftuitleg en verkondiging 

Muziek Vaste Rots van mijn behoud- F. Asma 

Lied LB 342 (In God de Vader) 

Doop en belijdenis:  

Inleidend woord en persoonlijk getuigenis van 

Machteld 

Gebed 

Vragen aan Machteld 

Doop 

Vragen aan de gemeente 

We zingen Machteld toe: LB 416: 1,2,3 (Ga met 

God en Hij zal met je zijn) 

Muziek (solo Emmy Heemskerk): The Lord bless 

you and keep you (John Rutter) 

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, besloten met Lied 
364:1 (Hoor Gij ons aan)  

Lied HH 460: 1,2,4 (Hoe wonderlijk mooi) 

(staande)  

Wegzending en Zegen 

Gevolgd door drie maal ‘Amen’  

Orgelspel Komt als kind'ren van het licht- F. Asma 

MEDEDELINGEN 
 
Na de dienst 
Na de dienst kunt u Machteld feliciteren. 

U bent hartelijk welkom om buiten of in De 

Voorhof (bij het verlaten van de kerk aan uw 

rechterhand) elkaar te ontmoeten bij koffie, thee 

of limonade. 

Collectedoelen 
De eerste collecte is voor vakantiegiften, voor 
mensen die om financiële redenen niet op 
vakantie kunnen. 
De tweede collecte is voor de kerk.  
 
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 geven via de QR-
code: 
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’. 
 
Voorburgs Vocaal Ensemble, vandaag, 

zondag 26 juni, om 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 na de dienst richting 
Koningkerk te gaan. 
 
Samen eten in de Voorhof 
Komt u ook? Aanstaande dinsdag, 28 juni, inloop 
17:15 uur, begin maaltijd 17:45 uur. Een driegangen 
verrassingsmenu met koffie na voor € 8,50, wijn € 
1,50, sap € 1,00.  
Opgeven kan uiterlijk vandaag nog bij Janny van 
der Heide: jannyvanderheide@versatel.nl 
 
Leerhuis over de Heilige Geest 
Derde bijeenkomst: 

• Woensdagavond 29 juni 20-21.30 uur 

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

 
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 (ook 
vegetarisch). 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. 
 
Actie Vakantietas 
Mocht u niet in staat zijn een tasje te vullen, maar 
wilt u deze actie toch steunen? 
Een financiële bijdrage hiervoor is nog 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! 
 
 
 
 

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