
 

Orde van dienst 05 februari 
2023 Oude of Martinikerk te 

Voorburg 

5e zondag na Epifanie (Openbaring 
van de Heer) 

 

 

Voorganger:   Ds. Leneke Marchand 
Ouderling:   Jeanette Verwoerd 
Lector:   Thilly Walvoort- Van 

Leeuwen 
Organist:   Hans Houtman 
    
Orgelspel voor de dienst 

Welkom  

Intochtslied: Psalm 27: 1,4 (Mijn licht, mijn heil) 

(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 
 
Zingen HH 416 (Jezus U bent, 3x)  

Gebed 

Kyrie en gloria: LB 299e  

Met en voor de kinderen 

Deze zondag is er Godly Play voor de kinderen in 
de Voorhof. Ze kunnen daar na afloop van de 
dienst opgehaald worden.  

Kinderlied: LB 423:1 (Nu wij uiteengaan) 

(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst) 

Gebed om de opening van het Woord 

Eerste Schriftlezing Exodus 3: 7-10 en Exodus 
4: 10-13 (HSV) 

Lied 361:1,3,4 (Er heeft een stem gesproken)  

Tweede Schriftlezing: 1 Korinthiers 2: 1-5 

(HSV) 

21En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet 

gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden 

of van wijsheid het getuigenis van God te 

verkondigen,2want ik had mij voorgenomen 

niets anders onder u te weten dan Jezus 

Christus, en Die gekruisigd.3En ik was bij u 

in zwakheid, met vrees en veel beven.4En mijn 

spreken en mijn prediking bestonden niet in 

overtuigende woorden van menselijke wijsheid, 

maar in het betonen van geest en kracht,5opdat 

uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van 

mensen, maar in kracht van God. 

Lied LB 848 (Al wat een mens te kennen zoekt) 

Schriftuitleg en verkondiging 

Orgelspel   

Zingen HH 632 (God in ons midden) 

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze 
Vader 

Aankondiging collecten en mededelingen 

Inzameling van de gaven en aansluitend 
zingen Lied 364:1 

Zingen (staande) HH 445 (Ik bouw op U) 

Wegzending en Zegen Gevolgd door drie maal 
‘Amen’   

Orgelspel 

  



 

MEDEDELINGEN 
 
Koffie na de dienst 
U bent hartelijk welkom in De Voorhof (bij het 
verlaten van de kerk aan uw rechterhand) om met 
elkaar na te praten bij een kopje koffie of thee. 
 
Collectes 
Op de eerste zondag van februari is de eerste 
collecte altijd  voor de projecten van ZWO.  
Vandaag is Carine van den Berg bij ons in de 
kerk om te vertellen over het project Docenten 
voor Afrika, een non-profit organisatie die zich 
inzet voor beter onderwijs voor kids in het 
noorden van Zuid-Afrika.. 
In de SamenDelen krant die u binnenkort 
ontvangt vindt u ook informatie over de andere 
projecten en hoe u extra kunt geven. 
 
De tweede collecte is voor de kerk. 
 
Manieren van geven 
- In de collectezak (cash of 
bonnen) 
- Via de QR-code 
- Via de kerkapp 
- Via overschrijving: 
Diaconale collecte: 
NL27 INGB 0000 2619 19 
t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente ovv ‘Collecte’. 
Voor de kerk: NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Voorburg ovv  
 
Koffieochtend 
Morgenochtend bent u weer welkom in de 
Voorhof van 10 tot 12 voor een praatje met koffie, 
thee en iets erbij. Informatie bij Edith van 
Kalsbeek   
 
Middaggebed 
Van maandag t/m vrijdag is de kerk open van 
11.45 – 13.00 uur, met om 12.00 uur een 
middaggebed, een kwartier bezinning, gebed en 
stilte. 
 
Musical Esther zaterdag 11 februari 
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar! 
Zaterdag 11 februari komt theatergroep de 
Vliegende Speeldoos naar de Oude Kerk om de 
musical in te studeren onder leiding van echte 
acteurs, zangers en dansers. 
Kinderen van groep 3 t/m 8 zijn om 12.30 uur 
welkom, kinderen van groep 1&2 worden om 
14.30 uur verwacht. 
Informatie: oudekerkvoorburg.nl/musical-esther-
11-februari-2023/ 
Of bij Maaike: maaikemartha@hotmail.com 
 

Iedereen is uitgenodigd bij de uitvoering! Die 
begint om 18.30 uur en duurt tot 20.00 uur 
 
Muzikale Vesper: zondag 19 februari 19.00 uur 
Over 2 weken verleent Capella Musica Aeterna 
onder leiding van Hans Houtman  weer 
medewerking aan de vesper. Een heel goed 
ensemble dat liederen zal zingen van Josquin des 
Prez en Heinrich Schütz. Voorganger is ds. Henk 
van Laren uit Delft. 
 
Actie Kerkbalans 2023 
Kerken krijgen van de overheid geen 
instandhoudingssubsidie, maar moeten het 
hebben van schenkingen en vrijwillige bijdragen. 
Daarmee kunnen we onderhoud aan de 
gebouwen, de kosten van gas en elektra, maar 
ook de koffie die geschonken wordt en bovenal 
natuurlijk onze predikanten, kerkmusici en kosters 
betalen. 
Velen hebben al gereageerd op de mail of brief. U 
ook? 
 
Werkgroep Actie Kerkbalans: 
Dirma Redelijkheid (Martinigemeente) 
Theo Kimmel (De Open Hof) 
Fredi Willemsen (Kerkelijk Bureau) 
 
 
Meer informatie of gesprek: 
www.oudekerkvoorburg.nl 
www.protestantsegemeentevoorburg.nl 
Ds. Leneke Marchand 
hmmarchand@hotmail.com  
Ds. Giel Schormans 
wfschormans@hotmail.com  
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