Schriftlezing: 2 Koningen 5:9-16
Orde van de dienst op
zondag 6 november 2022
Oude of Martinikerk te
Voorburg
- - In deze dienst vieren wij de
maaltijd van de Heer –

Psalm 31: 15,19
Schriftuitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 340b (Apostolische Geloofsbelijdenis)
(Staande)
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:

ds. Giel Schormans
Ruth Reijnders
Paula van Essen
Hans Houtman
***

Orgelspel
Welkom door de ouderling
Psalm 65:1,5 (De stilte zingt U toe)
(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
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
Lied 718:1,2,4 (God die leven)
Met en voor de kinderen
Deze zondag is de tweede van een blok met drie
teksten uit het Bijbelboek Job. Vandaag lezen de
kinderen uit het middelste deel van het boek Job, dat
bestaat uit toespraken en gesprekken van Job, Jobs
vrienden en God.
Kinderlied: Lied 218 (Dank U voor...)
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst)
Gebed bij de opening van het woord
Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-8
Psalm 31:1

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.
Gezang 351 LvK (Zie ons heden)
1 Zie ons heden
voor U treden,
God die goedheid zijt,
die ons hebt gegeven
Christus, 't eeuwig leven,
eens en voor altijd.
2 God van zegen,
onzentwege
hebt Ge uw Zoon gezaaid;
en het zaad werd wakker:
op de wereldakker
wordt met vreugd gemaaid.
3 Ach, wij smeken:
in dit teken,
Heer, maak ons gewis,
dat Gij ons zult schenken
boven alle denken
wat ons nodig is.
4 Laat wie zaaien
straks ook maaien
naar uw goede wet.
Zegen onze landen;
't werk van onze handen,
God, bevestig het.

-

Wij vormen een kring (neem dit liederenblad
mee)
Vredesgroet
Inzettingswoorden
Delen van brood en wijn
Gebed van dank en nieuwe toewijding

Slotlied 350: 4,6,7
4 Wij staan geschreven in zijn hand,
Hij voert ons naar 't Beloofde Land.
Als kinderen gaan wij zingend voort.
De Vader is het die ons hoort.
6 Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder uw beminden zijn.
ja, alle volken zijn in tel
bij U, o God van Israël!
7 Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!
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 in De Voorhof
(bij het verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om
wat na te praten bij koffie, thee of limonade.
Collecte
De eerste collecte is de Najaarszendingscollecte en die
is voor Foka van de Beek in Bulgarije.
De tweede collecte is voor de kerk
Koffiemorgen
Maandag 7 november (morgen!) van 10.00-12.00 uur
is de Voorhof weer open voor een kopje koffie en een
praatje, hartelijk welkom!
Samen eten

Aanstaande dinsdag (8 november) kunt u samen eten
in de Voorhof, een verrassingsmenu voor 8,50 €.
Opgeven kan uiterlijk vandaag nog bij Janny van der
Heide: jannyvanderheide@versatel.nl.
Donderdag 10 november is het de 'dag van de
mantelzorg'
De diaconie wil mantelzorgers binnen onze gemeente
graag in het zonnetje zetten. Het zou fijn zijn als u ons
hierbij kan helpen door een presentje bij een
mantelzorger te brengen. Na de dienst kunt u een
presentje in de kerk ophalen.
Actie voor de Voedselbank
Van uw bijdrage worden speciale kerstpakketten
samengesteld. Door de hoge energiekosten neemt het
aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, toe.
Uw bijdrage wordt dan ook zeer op prijs gesteld.
Zondag 13 november kunt u voor en na de dienst van
10 uur uw meegebrachte producten inleveren.
-

Groente of peulvruchten in glas of blik
Soep in blik
Pastasaus of tomatenblokjes
jam, sandwichspread, pindakaas, chocopasta
blikjes vis of vlees
havermout, muesli, volkoren crackers
zonnebloemolie of olijfolie
pannenkoekenmix
houdbare zuivel
(volkoren) pasta en/of rijst

Ook kunt u een financiële bijdrage leveren door geld
over te maken naar: NL03 ABNA 0613 5832 21 ten
name van Voedselbank Leidschendam-Voorburg.
Vesper 13 november
Zondagavond 13 november om 19.00 uur is er een
vesper. Het is de tweede zondag van de voleinding en
daarom is als thema gekozen: 'Levende hoop'.
Voorganger is ds. Adrie Sterrenburg en het Martiniensemble o.l.v. Jeroen Bosman verleent
medewerking.
Kliederkerk “Herfst” 20 november
Van 16.00 – 18.00 uur in de Koningkerk. Het thema is
’dagelijks brood’. Vooral leuk voor kinderen van 4-12
jaar en hun (groot)ouders, maar iedereen is welkom!
Informatie bij ds. Leneke Marchand.
Opgeven: kliederkerkvoorburg@gmail.com

