
 

Orde van dienst 3 juli 2022 
Oude of Martinikerk te 

Voorburg 

- 2e zondag van de zomer- 

 

Voorganger:   Ds. Giel Schormans 
Ouderling van dienst:  Arjan van Mourik  
Lector:   Mariska Koning-Roozendaal 
Organist:   Hans Houtman  
   
Orgelspel voor de dienst  

Welkom  

Intochtslied: psalm 8:1,2,3 (Heer, onze Heer) 

(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 

Lezing van het gebod 

Lied HH 286 (Vader vol van vrees en schaamte) 

Met en voor de kinderen 

Dit is de laatste zondag over de eerste christenen en 
het begin van de christelijke gemeentes. Handelingen 
10:9-36 en 10:44-48 staan centraal: de droom van 
Petrus over het laken met reine en onreine dieren en 
zijn ontmoeting met Cornelius, een Romein die de God 
van Israël vereert. 

Kinderlied: Lied 872 (Masithi) 

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst) 

Eerste Schriftlezing Habakuk 3: 8-13 en 16-19 

Lied HH 713:1,2 (de aarde is vervuild) 

Epistellezing: Romeinen 8:18-30 

     [18] Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd 

in geen verhouding staat tot de luister die ons in de 

toekomst zal worden geopenbaard.  [19] De schepping 

ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods 

kinderen openbaar wordt.  [20] Want de schepping is 

ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door 

Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is 

hoop,  [21] omdat ook de schepping zelf zal worden 

bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal 

delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen 

geschonken wordt.  [22] Wij weten dat de hele 

schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.  

[23] En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de 

Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in 

afwachting van de openbaring dat we kinderen van 

God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan.  [24] 

In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al 

zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop 

meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?  [25] 

Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we 

in afwachting daarvan volharden.  [26] En bovendien 

komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten 

immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten 

zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met 

woordloze zuchten.  [27] God, die ons hart doorgrondt, 

weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit 

voor de heiligen overeenkomstig Gods wil.  [28] En wij 

weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens 

zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het 

goede.  [29] Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft 

Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te 

worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn 

van talloze broeders en zusters.  [30] Wie Hij hiertoe 

heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen; en wie Hij heeft 

geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken; en wie Hij heeft 

vrijgesproken, heeft Hij ook laten delen in zijn luister. 

Lied HH 713:3,4,5,6  

Schriftuitleg en verkondiging 

Orgelspel   

Zingen: Lied 608 (De steppe zal bloeien) 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze 
Vader 

Aankondiging collecten en mededelingen 

Inzameling van de gaven en aansluitend 
zingen Lied 364:1 

Zingen (staande) Lied 766 (Ik zag een nieuwe 
hemel zich verheffen) 

Wegzending en Zegen Gevolgd door drie maal 
‘Amen’   

Orgelspel 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 
 

Vanmiddag Zomerfeest! 
Vanmiddag van 16:00 tot 19:30 uur bij de Oude 
Kerk: zomerfeest met allerlei gezellige 
activiteiten,  om 17.00 uur een swingende 
gezinsdienst met als thema 'Hemels feest', en als 
afsluiter een bruisende barbecue/buitenmaaltijd 
(ook vegetarisch).  
 

 
Na de dienst is er vandaag geen koffie 
drinken, dit in verband met de 
voorbereidingen voor het Zomerfeest. 
 
Collectedoelen 
De eerste collecte is voor het GHZV  Zomerkamp, 
dit jaar van 6-13 augustus, dat nu al vol zit! 
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’. 
 
Actie Vakantietas 
Hebt u geen tasje kunnen 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! 
 

 
Morgen Koffie-ochtend 
Maandag 4 juli (morgen!) van 10.00-12.00 uur is 
de Voorhof weer open voor een kopje koffie en 
een praatje, hartelijk welkom! 
En wilt u meer weten over de Kerkapp neem uw 
telefoon, tablet of I-pad mee! 
De volgende koffieochtend is 5 september. 

 
Hulp bij installeren en gebruik van onze 
Kerkapp 
Kent u onze eigen Martinigemeente kerkapp met 
nieuws, informatie over de kerkdiensten, agenda, 
inspiratie, foto's, gemeentegids en 
collectemogelijkheid op uw telefoon, tablet of 
iPad?  
 
Wilt u er meer over weten? Heeft u er vragen 
over? Vandaag na de dienst en maandag bij de 
koffieochtend kunt u bij Arjan van Mourik dan wel 
Marianne de Nooij terecht. 
Bent u niet in de gelegenheid, mail dan naar 
kerkappmartinigemeente@gmail.com of bel 06-
14230065 (Marianne). 
 
Middaggebed en OKO 
Ook In juli en augustus is de kerk van maandag 
t/m vrijdag van 11.45 tot 13.00 uur open voor het 
middaggebed. 
En op de zaterdagen  t/m 10 september is de 
kerk open voor bezichtiging en gesprek, in elk 
geval van 13.00 -16.00 uur, maar vaak ook al 
vanaf 11.00 uur. 
 
Proef! 
Het zomernummer van PROEF! is uit. Iedereen 
kan het gratis online lezen op 
https://oudekerkvoorburg.nl/kerkblad/  Wilt u het 

blad liever op papier, neem dan een abonnement. 
Informatie hierover bij Fredi Willemsen, 
kerkelijkbureau@protestantsegemeentevoorburg.
nl of 070-3863502. 
 
 
 

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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