Lied LB 992 (Wat vraagt de Heer)

Orde van dienst 28 augustus
2022 Oude of Martinikerk te
Voorburg
Viering Heilig Avondmaal

Evangelielezing: Lukas 14: 1-14
Lied LB 990: allen 1, vrouwen 2, mannen 3, v
4, m 5, a 6 (De laatsten worden de eersten)
Schriftuitleg en verkondiging

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:

Ds. Leneke
Marchand
Els SchippersGijsbers
Mariska KoningRoozendaal
Jan Droogers

Orgelspel voor de dienst: Suite Gothique (L.
Boëllmann): Introduction-Choral, Prière à NotreDame en Menuet gothique

Orgelspel: Solfeggio (C.P.E. Bach)
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader
Aankondiging collecten en mededelingen
Inzameling van de gaven en aansluitend
zingen Lied 364:1

Viering Heilig Avondmaal

Welkom
Intochtslied: Psalm 149: 1,2,3 (Halleluja! Laat
opgetogen)
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na de
Bemoediging en Groet)
Moment van stilte en inkeer
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
Gebed
Gebod Romeinen 12: 9-13
Lied LB 1005: 1,3,4 (Zoekend naar licht)

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 jas en orde van dienst mee in
de kring. We willen graag gezamenlijk brood en
wijn tot ons nemen. Wacht daarom na het
ontvangen van brood en wijn op het teken van de
predikant. Bent u slecht ter been en wilt u blijven
zitten, dat kan: U viert dan mee op uw zitplaats.
Uitnodiging
We vormen een kring
Vredeswens
V: Heer Jezus Christus, U hebt Uw apostelen
gezegd: "Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik
u". Wij bidden U, let niet op ons tekort, maar op
het geloof van uw kerk, vervul uw belofte, geef
vrede in uw naam en maak ons één, U die leeft in
eeuwigheid.
A: Amen.
V: De vrede van de Heer zij altijd met u
A: En met uw geest
V: Geef elkaar dan een teken van die vrede

Met en voor de kinderen

Tafel gereed maken

In de kinderdienst staat Marcus 6:30-44 centraal:
Jezus zorgt dat een grote groep mensen te eten
krijgt met maar vijf broden en twee vissen.

Instellingswoorden

Kinderlied: HH 101 (Als je bidt zal Hij je geven)

Heilig, heilig, heilig, Heer van alle machten,
hemel en aarde vervult uw heerlijkheid!
zegent, hosianna, Hem die wij verwachten,
die in de naam des Heren ons bevrijdt.

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
Eerste Schriftlezing Deuteronomium 24: 17-22

Zingen: Heilig, heilig, heilig (melodie LB 405)

Laten wij dan eten brood aan ons gegeven
om te gedenken aan Gods barmhartigheid.
laten wij dan drinken wijn die bruist van leven,
totdat Hij komen zal in heerlijkheid.
Breken van het brood, schenken van de wijn
Delen van brood en wijn
Gebed
Zingen (staande) HH 171: 1,3 (Geprezen zij de
Heer die eeuwig leeft)
Wegzending en Zegen Gevolgd door drie maal
‘Amen’
Orgelspel: Suite Gothique (L. Boëllmann):
Toccata
---------------------------------------------------------------MEDEDELINGEN
Na de dienst
Na de dienst bent u hartelijk welkom om wat na te
praten bij koffie, thee of limonade.
Misschien bent u hier voor het eerst of te gast. De
ouderling van dienst kunt u aanspreken voor
informatie.
Collectedoelen
De eerste collecte is voor de wijkdiaconie. Zij
organiseert activiteiten voor oudere
gemeenteleden en verleent financiële hulp aan
mensen die dat nodig hebben.
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 ook geven via de
QR-code:
U kunt ook een bedrag
overmaken voor de
periode 1 juli tot 7 oktober
(13 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’.

Middaggebed en OKO
De kerk is van maandag t/m vrijdag van 11.45 tot
13.00 uur open. Om 12.00 uur is er een kort
middaggebed, dit wordt uitgezonden op
kerkdienstgemist en kerkomroep.
En op de zaterdagen t/m 10 september is de kerk
open voor bezichtiging en gesprek van 11.00 16.00 uur.
Carillon-concert “Mazzeltov”
Zaterdag 3 september van 14.00-15.00 uur is er
Joodse muziek op de klokken, gespeeld door
Mathieu Daniël Polak.
Zaterdag 10 september van 16.00-17.00 uur is er
demonstratie en improvisatie door de vaste
beiaardier Gerda Peters. U kunt deze bespeling
van dichtbij meemaken: na een klim van 80
treden bereikt u eerst de klokken en daarna de
zolder met het klavier.
Muzikale Vesper
Zondag 11 september om 19.00 uur is er weer
een muzikale vesper. Het thema is: “Aan tafel”.
De Marianne Cantorij o.l.v. Hans Houtman zingt,
Hans bespeelt de vleugel, en Kees Alers de
dwarsfluit. Hoofse ”Tafelmusik” van Telemann,
afgewisseld met liederen en muziek over het
Heilig Avondmaal.
ABC-cursus 2022-2023
Een van de typerende kernmerken van onze
gemeente is de introductiecursus christelijk
geloof. Voor wie wel wat meer wil weten over
bijbel, kerk en geloof, maar ook wie zijn of haar
geloof opnieuw wil doordenken. De cursus is ook
geschikt voor wie nieuw zijn in de gemeente en
vanuit een andere kerk zijn overgekomen. Eind
september/begin oktober gaat er een nieuwe
ABC cursus van start. Ken je iemand of ben je
iemand die hier interesse voor heeft? Vraag
informatie of geef jezelf op bij de predikanten.
(hmmarchand@hotmail.com)

Komende diensten
Zondag 4 september ds. Giel Schormans
Zondag 11 september ds. Leneke Marchand
Zondag 11 september 19.00 uur Muzikale vesper
Zondag 18 september ds. Giel Schormans,
Startzondag

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

