
 

Orde van dienst 19 maart 
2023 Oude of Martinikerk te 

Voorburg 

4e zondag van de Veertigdagentijd  

Laetare (Verheugt u)  

 

 

Voorganger:   Ds. Leneke Marchand 
Ouderling:   Arie-Jan van ‘t Zelfde 
Lector:  Paula van Essen 
Organist:   Hans Houtman 
    
Orgelspel voor de dienst 

Heling en omkeer: het gaat vandaag over de 
genezing van een blindgeborene. In de liturgische 
schikking zien we een witte bloem (Jezus) en 
donkere bloemen (de Farizeeers). De bloem in de 
knop verwijst naar de blinde man, de open bloem 
verbeeldt het ziende worden. 

Welkom  

Intochtslied: Psalm 107: 1,9 (Gods goedheid 
houdt ons staande)) 

(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 
 
Inleiding 

Gebed 

Gebod 

Lied: HH 282 (Maak ons hart onrustig)  

Met en voor de kinderen  

Wie? Wat? Waar!  Op zoek naar wie Jezus is  

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de 

verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. 

Op deze vierde zondag van de Veertigdagentijd is 

de vraag: Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel 

komt? (Johannes 6:25-36, 41-51) 

Kinderlied (projectlied veertigdagen) 

Wie zeg jij dat Ik ben, 
Een mens, een profeet, 
Timmerman of Koning, 
Die echte vrede geeft?  
 
Wie zeg jij dat Ik ben, 
Hoor je wat Ik zeg? 
In de naam van mijn Vader, 
Wijs Ik jou de weg. 
 
Veertig dagen vragen, 
Veertig dagen zoeken, 
Veertig dagen kijken, 
Op wie zou Jezus lijken? 
 
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 om de opening van het Woord 

Eerste Schriftlezing Jesaja 32: 1-8 

Lied LB 653: 1,4 (U kennen) 

Tweede Schriftlezing Johannes 9:1-12  

Lied LvdK 487:1 (De Heer heeft mij gezien en 

onverwacht) 

Schriftuitleg en verkondiging 

Orgelspel    

Zingen Zingend Gezegend 226 (op de melodie 

van LB 283, In de veelheid van geluiden)  

Doop ons diep in levend water 
Open oog en oor en mond 
Wie zich baadt in uw genade 
Hoort en ziet en zingt terstond.  
 
In het duister van de tijden 
Tasten mensen langs het licht. 
Here God, heb medelijden- 
Haat slaat alle deuren dicht. 
 
Ziende zijn wij blind geboren, 



Sprekend stom en horend doof, 
Opgesloten en verloren 
In ons donker ongeloof.  
 
Uit uw Geest opnieuw geboren 
Zien wij ver in het verschiet, 
Horen wij met eigen oren 
Hoe wij zingen: een nieuw lied! 
 
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze 
Vader 

Aankondiging collecten en mededelingen 

Inzameling van de gaven en aansluitend 
zingen Lied 364:1 

Zingen (staande) Amazing grace (melodie HH 
298) 

Amazing grace how sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost, but now I'm found 
Was blind but now I see 

Through many dangers, toils, and snares 
I have already come 
This grace that brought me safe thus far 
And grace will lead me home 

Amazing grace how sweet the sound 
That saved a wretch like me 
I once was lost, but now I'm found 
Was blind but now I see 

Wegzending en Zegen Gevolgd door drie maal 
‘Amen’   

Orgelspel 

MEDEDELINGEN 

Na de dienst Na de dienst bent u hartelijk welkom 
in De Voorhof om wat na te praten bij koffie, thee of 
limonade. Om  12 uur Lunch voor ouder en kind. 

Collectes De eerste collecte is voor de 
Paasgroeten (aan gemeenteleden die door ziekte of 
ouderdom aan huis gebonden zijn). 

De tweede collecte is voor de kerk. 

Manieren van geven 

* In de collectezak (cash of 
bonnen) 
* Via de QRcode 
* 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. Met steun van Kerk in Actie is 
het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-
bewoners ook in de schoolvakanties creatieve 
workshops kunnen bezoeken. 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  

 

Gemeentevergadering 

Zondag 26 maart is er na de ochtenddienst een 
gemeentevergadering. Tijdens deze 
gemeentevergadering zal de kerkenraad u bijpraten 
over o.a. de nieuwe opzet van de kerkenraad. 

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 22. Om 20.00 uur gesprek o.l.v. ds. 
Schormans over Kruis dragen.  

Christelijke meditatie bij de kruiswoorden van 
Jezus in de veertigdagentijd, in de Koningkerk: alle 
donderdagen van 9.30-10.00 uur.  

“Is er weerzien in de hemel?” Zullen wij onze 
geliefde overledenen weer ontmoeten?  Hierover 
spreekt ds. Kees Groenendijk uit Piershil, 
vrijdagmiddag 24 maart vanaf 13.30 uur in de 
Voorhof. Informatie bij Joke Verstraate. 

Meer informatie of gesprek: 

www.oudekerkvoorburg.nl 

Ds. Leneke Marchand    
hmmarchand@hotmail.com  

Ds. Giel Schormans  
wfschormans@hotmail.com 
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