
 

 

 

Orde van dienst zondag 5  
maart 2023 

 
Oude of Martinikerk te 

Voorburg 

- 2e zondag van de 40-dagentijd - 

In deze dienst wordt Victor Benjamin Andreas 
Florijn gedoopt 

 

Voorganger:   Ds. Giel Schormans 
Ouderling van dienst: Ruth Reijnders 
Lector:    Judy van Engeldorp 

   Gastelaars  
Organist:   Jan Droogers  
  

Thema van de dienst: wortelen in vaste grond 

Van oudsher bereidden in de veertigdagentijd mensen 
zich voor, om door de doop toe te treden tot de 
‘mensen van de weg’, de gemeenschap rondom 
Jezus. De klassieke bijbellezingen die in deze weken 
klinken, helpen daarbij. Ze gaan over het afleggen van 
het oude leven en bekleed worden met nieuw leven. 
Over berouw, omkeer en geloof. Dat is niet een 
eenmalig gebeuren, maar een proces: met Luther 
mogen we steeds meer ontdekken wat het betekent te 
leven uit de genade, die Christus aan het kruis heeft 
gegeven. Een doop-spiritualiteit ontwikkelen. Vandaag 
klinkt in het evangelie de roep om ons af te keren van 
het kwade.  

*** 

Orgelspel voor de dienst: Offertoire (L. Wely) 
 

Liturgisch bloemstuk 
De doop wordt gesymboliseerd door de 
waterkruik en een brandende doopkaars 
De woestijn staat centraal. Jezus (witte bloem) 
staat in een woestijnlandschap. De verzoeking 
om stenen in brood te veranderen wordt 
uitgebeeld. 

 
 
Welkom  

Intochtslied: Psalm 91:1,2  

(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  
 
Uitleg bij de doop 
 
Victor wordt binnengebracht onder het zingen 
van lied 348: 1,2,3,4,5 (Heer van uw kerk) 
 
Doopvragen aan de ouders 
Vraag aan de gemeente (staande)  
 
Geloofsbelijdenis (Lied 340c)  
 

Bediening van de heilige doop aan Victor 
Benjamin Andreas Florijn 

 
Wij zingen lied 348:6,8,9 (Uw teken spreekt) 
 
Projectlied veertigdagentijd 

1. Wie zeg jij dat Ik ben, een mens, een profeet, 

Timmerman of Koning, Die echte vrede geeft? 

 

2. Wie zeg jij dat Ik ben, hoor je wat Ik zeg? 

In de naam van mijn Vader,wijs Ik jou de weg. 

 

3. Veertig dagen vragen, veertig dagen zoeken, 

Veertig dagen kijken, op wie zou Jezus lijken? 

 

[refrein] 

U bent de levende Heer, sterker dan de wind, 

Vergeeft onze zonden, en roept ieder kind. 

Het levende brood, genoeg voor iedereen, 

U blijft met ons meegaan, staat altijd om ons heen.  

 
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst) 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Schriftlezing Matteus 4:1-11  
 
Psalm 91: 3,8 

Schriftuitleg en verkondiging 

Orgelspel: Aria (F. Mendelssohn 

Hemelhoog 445 (Ik bouw op U) 

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, waarna Lied 364: 1 
(tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche 
worden gehaald om te delen in de zegen) 

Slotlied: 536 (Alles wat over ons geschreven is) 

Wegzending en Zegen 

Gevolgd door drie maal ‘Amen’   

Orgelspel 
 
MEDEDELINGEN 

Na de dienst 
Kunt u de dooprol tekenen en de ouders feliciteren. 
Waarschijnlijk wordt koffie en thee geschonken in de 
kerk. 
 
Collectes 
De eerste collecte is de Voorjaarszendingscollecte. De 
ZWO-werkgroep ondersteunt Foka van de Beek, die 
zendingswerk doet in Bulgarije, onder Bulgaren, Roma 
en Moslims. 
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 
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.  
Zie verder: www.kerkinactie.nl/vrolijkheid  
 
 
Koffie-ochtend 
Morgen, maandag 6 maart, de maandelijkse koffie-
ochtend van 10 tot 12 in de Voorhof, wees welkom! 
 
Paasgroeten voor gevangenen 
Vandaag is de laatste dag om de paaskaarten voor 
gevangenen in te leveren. 
 
Muzikale Vesper “Via crucis” 
Volgende week zondag (12 maart) om 19.00 uur zingt 
het Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van 
Klaveren de Via Crucis, de kruiswegstaties, van Franz 
Liszt. Via beeld en geluid leeft u mee. Hans Houtman 
bespeelt het orgel en ds. Adrie Sterrenburg is de 
voorganger. 
 
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 8,15,22 en 29 maart. Het centrale 
thema is: ‘Wie zeg jij dat Ik ben’.    
Na afloop van de viering op 8 maart is er een gesprek 
over de 10 geboden voor het milieu,  gebaseerd op 
teksten van Paus Benedictus. 
 
Christelijke meditatie bij de kruiswoorden van Jezus 
in de veertigdagentijd, in de Koningkerk: alle 
donderdagen van 9.30-10.00 uur.  
 
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. 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 al het resultaat van vorig jaar! 
 
Meer informatie of gesprek 
www.oudekerkvoorburg.nl 
ds. Schormans wfschormans@hotmail.com 
ds. Marchand hmmarchand@hotmail.com 

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

