
 

 

 

Orde van dienst 

 26 februari 2023 
Oude of Martinikerk te 

Voorburg 

-  

 

Voorganger: ds. A.M. Verbaan-van den Heuvel 

Ouderling:     Dirma Redelijkheid- Gerritse 

Lector:           Thilly Walvoort 
Organist:       Jan Droogers 

Orgelspel voor de dienst: Toccata en Fuga (J.S. 
Bach) 

Liturgische schikking: Elke week wordt de 
doop gesymboliseerd  door de waterkruik en 
een brandende doopkaars. De eerste zondag 
zien we een witte roos in een 
woestijnlandschap. Christus is de eerste die 
het kwade weerstaat en roept ook ons tot 
nieuw leven. Gekleurde bloemen staan 
symbool voor het beloofde rijk. 

 

 Welkom  

Intochtslied: Lied 91a 

Moment van stilte en inkeer 

Votum en groet: 

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 Jezus Christus, 
                       onze Heer 
a.:                   Amen 

allen gaan zitten 

Woord van leven   

Lied: Psalm 91: 7 

Kyriegebed 

Lied: Psalm 91: 8 

Met en voor de kinderen: de leiding van de 
Kinderdienst voert een gesprek met de kinderen, 
na het zingen van het lied en het aansteken van 
de kaars gaan de kinderen naar de kinderdienst.  

Kinderlied: HH 99 (Kleine dochter van Jaïrus) 

Gebed bij de opening van het woord 

Eerste Schriftlezing  Lukas 6: 1-11 

Lied: Lied 534: 1 en 2 

Tweede Schriftlezing 2 Korintiërs 3: 1-6 

Lied: Lied 534: 3 en 4 

Schriftuitleg en verkondiging 

Orgelspel: Andante (A. Reinhardt) 

Lied: Hemelhoog 420  Heer wijs mij uw weg  
 
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze 
Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam 
worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood;  
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;  
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk,  
en de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid. Amen. 

Aankondiging collecten en mededelingen 

Inzameling van de gaven, besloten met Lied 
364:1 
 
Slotlied (staande): Lied 418: 1 en 2 

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 
De eerste collecte is voor Open Doors. Zij 
steunen Christenen die om hun geloof worden 



 

 

vervolgd (260 miljoen!), met Bijbels, training en 
hulp zoals traumazorg. 
De tweede collecte is voor de kerk. 
Aan het einde van de dienst is de 
Veertigdagencollecte voor Kinderen in de knel. 
 
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’. 
 
40-dagen Collecte aan eind van de dienst 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor 
geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare 
ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra 
wachten ze op de beslissing of ze in Nederland 
mogen blijven. 
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s 
wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten 
zoals dans, theater, muziek, film en fotografie 
voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren 
ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en 
creativiteit versterken hun veerkracht en 
zelfvertrouwen.  
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie 
KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners 
ook in de schoolvakanties creatieve workshops 
kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie 
voor bewoners van azc’s worden de workshops 
afgesloten.  
Met uw bijdrage steunt u deze activiteiten. 
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over 
op NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie  
o.v.v. collecte De Vrolijkheid.  
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid  
 
Paasgroeten voor gevangenen 
Vandaag zijn nog Paasgroeten te krijgen 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. 
Vandaag en uiterlijk zondag 5 maart staat de bus 
in kerk om ze in te doen. 
 
Muzikale Vesper  
De volgende muzikale vesper vindt plaats op 
zondag 12 maart. Het Voorburgs Vocaal 
Ensemble zingt dan de Via Crucis, de 
kruiswegstaties, van Franz Liszt. 
 
Middaggebed  
Van maandag t/m vrijdag om 12.00 uur, wordt 
ook uitgezonden op kerkdienstgemist.nl en 
kerkomroep.nl  
 
Oecumenische vieringen 40-dagentijd 
In de dagkapel van de St. Martinuskerk 19.30-
20.00 uur op woensdag 1,8,15,22 en 29 maart. 
Het centrale thema is: ‘Wie zeg jij dat Ik ben’.    
Na afloop van de viering op 1 maart is er een 
gesprek over een hongerdoek 
 
Christelijke meditatie bij de kruiswoorden van 
Jezus in de veertigdagentijd, in de Koningkerk: 
alle donderdagen van 9.30-10.00 uur. 
 
Wereldgebedsdag vrijdag 3 maart  
Om 19.30 uur in de Dorpskerk bij de sluis in 
Leidschendam. 
 
Welkom bij de MartiniHerenKring 
Na een geslaagde bijeenkomst op 25 januari met 
zo’n 20 deelnemers, staat voor 15 maart een 
nieuw plan op de agenda. We gaan ’s middags 
naar het Louwman (auto)museum waar een 
rondleiding is geboekt. We rekenen erop dat er 
vast wel meer mannen meewillen en daarom 
hebben we vooreerst ingetekend voor 2 groepen 
van 15 personen. Als u meewilt, neem dan 
contact op met Cor Hoek, tel. 06-20505284 of 
chhoek@ziggo.nl 
 
Uitgebloeide bloembollen 
Graag bij de parkeerplaats achter de heg leggen. 
U zier daar nu het resultaat van vorig jaar! 
 
Afwezigheid predikanten 
De predikanten hebben vakantie van 24 februari 
t/m 3 maart. In geval van pastorale nood kunt u 
contact opnemen met Dirma Redelijkheid (06-
17042180), zij kan u doorverwijzen naar de 
dienstdoende predikant. 

http://www.kerkinactie.nl/vrolijkheid
mailto:chhoek@ziggo.nl

