
 

Orde van dienst 
 19 februari 2023 

Oude of Martinikerk te 
Voorburg 

7e zondag van de Epifanie 
 

- bevestiging ambtsdragers - 

 

Voorganger: ds. Leneke Marchand, ds. Giel 
Schormans 

Ouderling van dienst: Thilly Walvoort- van 
Leeuwen  

Lector:  Andre Sjoerdsma 

Organist:   Hans Houtman 

M.m.v. leden van het Voorburgs Vocaal 
Ensemble en Bert Walvoort (hobo) en 
Brain Lyons (hobo) 

 

Muziek voor de dienst: Allein Gott in der Höh sei 

Ehr, BWV 662- J.S. Bach (1685-1750) 

Welkom  

Intochtslied: Psalm 62: 1,5 (Mijn ziel is stil) 

(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na 
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 

Inleiding 
 
Drempelgebed 
 
Lied LB 1005: 1,2,4 (Zoekend naar licht) 

Gebod 
 
Lied: HH 479: 1,3,4 (Heer, U bent mijn leven) 

Kindermoment 

Kinderlied: LB 423:1 (Nu wij uiteengaan) 

Gebed om de opening van het Woord en 
verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing 1 Korinthiers 3: 5-9 
 
Lied: LB 362:1,2 (Hij die gesproken heeft) 

Schriftlezing 1 Korinthiers 3:10-23 
 
Muziek: J.S. Bach, Wohl mir dass ich Jesu habe 

Wohl mir, daß ich Jesum habe 

o wie feste halt’ ich ihn, 

daß er mir mein Herze labe, 

wenn ich krank und traurig bin. Jesum hab’ ich, 

der mich liebet wnd sich mir zu eigen giebet, 

wch drum laß’ ich Jesum nicht, wenn mir gleich 

mein Herze bricht.  

(Vertaling:  

Wat een voorrecht dat ik Jezus heb,  
o, hoe stevig houd ik hem vast, 
dat hij mijn hart verkwikke, 
als ik ziek ben en bedroefd.  
Ik heb Jezus, die mij liefheeft 
en zich aan ij gegeven heeft; 
Ach, daarom laat ik Jezus niet los,  
ook al breekt mijn hart in mij.) 
 
Preek 

Muziek: J.S. Bach, Jesu bleibet meine Freude 

Jesus bleibet meine Freude,  
meines Herzens Trost und Saft,  
Jesus wehret allem Leide, 
er is meines Lebens Kraft,  
meiner Augen Lust und Sonne,  
meiner Seele Schatz und Wonne;  
darum laß ich Jesum nicht  
aus dem Herzen und Gesicht.  
 
Vertaling: Jezus zal mijn vreugde blijven,  
balsem voor mijn hart, en troost;  
Jezus hoedt mij ook in ‘t lijden, 
hij is van mijn leven de kracht, 
van mijn ogen de lust en de zon, 
hij is mijn zieleschat en hoogst genot;  
Daarom zal Jezus altijd  
in mijn hart en nooit uit mijn ogen zijn.  

*** 

      Dienst van de bevestiging 

Afscheid van aftredende kerkenraadsleden 
(Els Schippers, Johan Pronk, Willemine de 
Villeneuve, Adrie Walraven) 
 
Afscheid van pastoraal bezoekmedewerker 
(Sonja Smit) en presentatie nieuwe pastoraal 
bezoekmedewerker (Jenneke Bleijenburg) 



 
Herbevestiging van de ambtsdragers die hun 
ambtswerk voortzetten (Dirma Redelijkheid. En  
Lydie Donner op later moment) 
 
Presentatie en bevestiging van de nieuwe 
ambtsdragers (Thom van Sloten, Marianne de 
Nooij, Joke Verstraate, Ulrick ’t Zand) 
 
Lied: LB 363 (Dat 's HEEREN zegen op u daal') 
 
Verwelkoming en aanvaarding  
Gemeente, dit zijn uw (nieuwe) ambtsdragers. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen 
hooghouden in hun ambt? 
 
Antwoord: Ja, van harte!  
 
Lied: LvdK 400:12 (Geloofd, gezegend zijt gij 
Heer) 

Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, halleluja. 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 
de dienaars van uw grootheid zijn, 
halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

 
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze 

Vader 

Moment van delen: aankondiging collecte en 
mededelingen door ouderling 
 
Muziek tijdens de collecte: 
Andante uit Sonata 3, Op. 2/3- G. F. Händel 
 
Lied: LB 425 (Vervuld van uw zegen) 
 
Zegen 

Muziek na de dienst: March in F, Op. 46, No. 5- 

A. Guilmant (1837-1911) 

Er is gelegenheid de aftredende en nieuw 

bevestigde ambtsdragers te groeten na de dienst.  

De kerkenraad wenst u en jullie allen een goede 
zondag!  

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 
De eerste collecte is voor het diaconaal quotum. 
De tweede collecte is voor de kerk. 
Extra collecte voor de ramp in Turkije en Syrië. 

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 ‘Collecte’. 
# Paasgroeten voor gevangenen 
Vandaag en volgende week zondag zijn weer de 
Paasgroeten te krijg in de kerk. De Paasgroeten 
zijn een jaarlijkse actie waarmee wij als 
kerkgangers gevangenen in Nederlandse 
gevangenissen een hart onder de riem steken.  U 
hoeft alleen een postzegel te plakken op de 
dubbele kaart die gevangenen zelf weer kunnen 
verzenden waarmee zij weer een ander een hart 
onder de riem kunnen steken. Nadat u de 
kaart(en) geschreven heeft – u krijgt tips en 
instructies mee – levert u ze weer in bij de kerk. 
Uiterlijk zondag 5 maart. We zetten een 
brievenbus in de kerk waar u de kaarten in kan 
doen.  De Diaconie stuurt alle kaarten naar de 
PKN die ze verdeelt onder gevangenen.  
Informatie bij onze diaken Robbert Vink (06 
55855432 – robbertjobvink@hotmail.com  
# Muziek in de Koningkerk vanmiddag 
Om 14.30 uur: Andrew Wright en Ellen Corver, 
pianisten spelen quatre-mains. 
# Kliederkerk vanmiddag 
Van 16.00 tot 18.00 uur in de Koningkerk. Thema: 
Huis op de rots. Spelend een bijbelverhaal 
ontdekken. 
# Muzikale Vesper vanavond 
Om 19.00 uur, m.m.v. Capella Musica Aeterna 
onder leiding van Hans Houtman  dat liederen zal 
zingen van Josquin des Prez en Heinrich Schütz. 
Voorganger is ds. Henk van Laren uit Delft. 
# Middaggebed  
Van maandag t/m vrijdag om 12 uur, uitgezonden 
op kerkdienstgemist.nl en kerkomroep.nl  
# Bijbellezen Jakobus  
Maandag 20 februari 10.00 uur; 
Woensdag 22 februari 20.00 uur. 
# Christelijke meditatie bij de kruiswoorden van 
Jezus in de veertigdagentijd, in de Koningkerk. 
Eerste keer donderdag 23 februari 9.30-10uur. 
# Wereldgebedsdag vrijdag 3 maart  
Om 19.30 uur in de Dorpskerk bij de sluis in 
Leidschendam. 
 

Meer informatie of gesprek: 
www.oudekerkvoorburg.nl 
www.protestantsegemeentevoorburg.nl 
Ds. Leneke Marchand hmmarchand@hotmail.com  
Ds. Giel Schormans wfschormans@hotmail.com  
Preken zijn terug te lezen op 
www.predikantenmartini.com 
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