Orde van dienst op zondag
16 oktober 2022

'Heer onze Heer, ontferm U over ons' (Lied
367b)
Loflied HH 609 (Machtig God, sterke Rots)
Met en voor de kinderen

Oude of Martinikerk te
Voorburg

Voorganger:
Ds. Giel Schormans
Ouderling van dienst: Ronald Schippers
Lector:
Thilly Walvoort van
Leeuwen
Organist:
Hans Houtman

Deze zondag is de derde zondag van het derde
blok met verhalen uit het evangelie volgens
Marcus. De belangrijkste boodschap van het
boek Marcus is dat er met de komst van Jezus
een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is
dichtbij. Vandaag staat Marcus 10:46-52 centraal:
Jezus zorgt ervoor dat de blinde bedelaar
Bartimeüs weer kan zien.
Kinderlied: HH 101 (Als je bidt zal Hij je geven)
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)

Orgelspel voor de dienst
Tot en met Eeuwigheidszondag (20 november) lezen
we verhalen over de profeet Elisa uit het tweede
Koningenboek. Elisa is altijd wat in de schaduw van
zijn imposante voorganger de profeet Elia blijven
staan. Deze laatste had het conflict tussen de Eeuwige
en de koning, die vreemde goden kiest en zijn eigen
gang gaat, tot een kookpunt gebracht, om koning en
volk terug te roepen naar God. Bij Elisa vinden we
vooral wonderverhalen. Die laten zien hoe God blijft
zorgen voor zijn volk. Ondertussen gaat het
bergafwaarts, richting de ballingschap, met het volk en
haar koningen. Dat verhindert Elisa niet zich intensief
te bemoeien met militaire en politieke kwesties.

Gebed bij de opening van het woord
Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 2:19-25
Zingen: lied 314:1,2 (Here Jezus om uw woord)
Tweede Schriftlezing: Lukas 9:51-56
Zingen: lied 314:3
Schriftuitleg en verkondiging

Welkom

Orgelspel

Intochtslied: psalm 121:1,2,3 (Ik sla mijn ogen
op)

Zingen: Lied 653:1,3 (U kennen uit en tot U
leven)

(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
Gebed om ontferming afgewisseld met:

Korte impressie van het bezoek aan de ‘samaritaanse
vrouwen’ in Bulgarije door Thilly Walvoort van
Leeuwen

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader
Aankondiging collecten en mededelingen
Inzameling van de gaven (aansluitend Lied
364:1)
Slotlied (staande) Lied 704:1,3 (Dank, dank nu
allen God)
Wegzending en Zegen
Gevolgd door drie maal ‘Amen’
Orgelspel

MEDEDELINGEN
Collecte
De eerste collecte is voor het
Werelddiaconaat. De opbrengst is bestemd voor
het werk van onze plaatselijke werkgroep ZWO

willen voorbereiden op het doen van
geloofsbelijdenis, dus ook deze mensen worden
uitgenodigd deel te nemen)
Muzikale vesper

Manieren van geven

Vanavond (zondag 16 oktober) is er een muzikale
vesper om 19.00 uur in onze kerk. Cappella
Musica Aeterna o.l.v. Hans Houtman zingt de
Missa a quattro voce di capella van Monteverdi.
Ds. Leneke Marchand is de voorganger.

- In de collectezak.

Mannen vanaf 70 jaar

- Via de Kerkapp
- Via overschrijving:

Hebt u de brief al gelezen die enige tijd geleden is
bezorgd? Graag ontvangen wij de strookjes met
uw mening over mogelijke activiteiten voor u.

Diaconale collecte:

Informatie bij Cor Hoek en Hannie Keijzer.

NL27 INGB 0000 2619 19 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente ovv ‘Collecte’.

Meer informatie of gesprek:

De tweede collecte is voor de kerk

Voor plaatselijke kerkelijke doeleinden: NL87
ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse
Gemeente Voorburg ovv ‘Collecte’.
Middaggebed
Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van
11.45 tot 13.00 uur. Om 12.00 uur houden we het
middaggebed, een kwartier bezinning en bidden
in de stilte van de kerk. Dit wordt ook uitgezonden
op kerkdienstgemist en kerkomroep.
Bijbelkring ochtend en avond 2022-2023
Thema: ‘Aan tafel!’
-Een keer in de twee weken op maandagmorgen
van 10.00-11.45 in de Grote zaal van de Voorhof
-Een keer in de twee weken op woensdagavond
van 20.00-21.30 in de Kleine Zaal van de Voorhof
Eerste keer: 17 (ochtend) en 19 oktober (avond).
We lezen dan Johannes 6.
Leiding en aanmelden bij: ds. Giel Schormans
(wfschormans@hotmail.com)
ABC
Bij voldoende belangstelling start binnenkort de
ABC cursus, een introductiecursus over het
christelijk geloof, in deze kerk. Wil je meer weten
van het christelijk geloof? Vroeger wel met de
bijbel opgegroeid maar daarin vastgelopen, en op
zoek naar een nieuwe manier van bijbel lezen?
Welkom! Vraag info of meld je aan bij ds. Leneke
Marchand (hmmarchand@hotmail.com) (Vanaf
jan. 2023 gaat deze groep door met wie zich

www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand:
hmmarchand@hotmail.com
Ds. Giel Schormans: wfschormans@hotmail.com

