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Rotterdam, Grote of Sint Laurenskerk, 29 oktober 2017, Allerheiligen 
Gedachtenis van de gestorvenen 

Dienst van Schrift en Tafel  
de kleur: rood 

 
bij lezingen en liturgie 
  Elk jaar rond begin november gedenkt de christenheid de gestorvenen van 
het afgelopen jaar. Een traditie die in de vroege middeleeuwen is gegroeid en ook hier zijn 
vorm heeft gekregen. 
 Vanavond staan onze dierbaren van gisteren of veel langer terug in het 
middelpunt. In onze gedachtenis, in vlammen van de kaarsen die we straks één voor één 
aansteken, en zo ook, geloven wij, in de aandacht van de Enige, de Schepper. We 
noemen hun namen in gezelschap van de namen uit het Gedenkboek van voorgangers in 
leven en geloven, dat in deze kerk wordt bewaard en steeds wat verder wordt aangevuld. 
   We sluiten de viering af in een kring met brood en wijn. Ons leven gaat 

verder, we krijgen leeftocht mee voor onderweg. In de gemeenschap van brood en wijn beleven we 
eenheid met de Verrezene en met elkaar. Wie dat niet gewend is of moeilijk vindt, raden wij aan: kom 
toch in de kring en laat dan, als het u niet vertrouwd is, brood en wijn aan u voorbijgaan, maar weet u 
opgenomen in de kring. 
 
 
de voorbereiding 
 
de klokken worden geluid 
 
orgelspel   
 
wij gaan staan 
 
openingsgebed    Onze hulp in de Naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Niet om te oordelen  
zijt Gij gekomen, o God, 
maar om te zoeken wat verloren is, 
om te bevrijden 
wie in schuld en angst, 
in verdriet en gemis gevangen zijn, 
om ons te redden, 
als ons hart ons aanklaagt. 
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn 
met heel dat zondige verleden van de wereld 
door Jezus Christus onze Heer 
Amen 

 
Psalm     Psalm 138: 1 koor, 2 allen, 4 allen  
 
antifoon door koor  Te midden van benauwdheid behoudt Gij mij in het leven  

en uw rechterhand verlost mij.  
 
smeekgebed, eindigend met gezang 273: koor 1 en 3, allen 2, 4 en 5  
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de Schrift gelezen en gezongen 
 
groet     de Heer zal bij u zijn 
    de Heer zal u bewaren 
 
gebed    Gij, Eeuwige God, 

God anders dan alle machten. 
Gij, o Heilige, in U worden wij geheiligd. 
Geef ons, zo bidden wij U, 
dat het geloof van hen 
die ons zijn voorgegaan, 
ons mag doen delen 
in uw overvloedige barmhartigheid, 
waarnaar wij verlangen, 
door Uw Zoon, Jezus Christus onze Heer 
Amen 

 
wij gaan zitten 
 
eerste lezing    Jesaja 60, 1 - 11   
 
zingen    gezang 728:  bij alle drie de verzen: 

koor: regel 1 t/m 8  
allen vanaf ‘Geprezen zij zijn naam!’ (refrein)  

 
       
lezing uit het Evangelie Mattheüs 5: 1 - 12 gezongen  

motet – Willem Vogel (1920-2010)  
 
acclamatie, zie bijgevoegd blad, Mis Vogel   
 
  
overdenking 
 
stilte 
 
orgelspel    
 
 
gedachtenis der gestorvenen  
 
wij gaan staan 
 
gedachtenis der gestorvenen, wij lezen enkele namen uit het Gedachtenisboek met daarbij de namen 
van hen die uit onze kring zijn ontslapen in het voorbije jaar, tussendoor zingen wij telkens enkele 
strofen uit lied 737 (Jeruzalem mijn vaderstad)  
 
  7 november   Willibrord (Apostel der Nederlanden) 
  8 november   Adriana Josina Rietberg - de Ronde 
22 november   Albert Boukema 
  8 december   Titus Anne Daniël Willem Aris 
     
zingen     gezang 737: vers 1, 2, 3 
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  1 januari   Jenny Robertus - Hoogerwaard 
16 januari   José Engelgeer 
  2 februari   Sijgje Schep - Schelling 
12 februari   Lena Grietje Stolk 
18 februari   Maarten Luther (Duits protestants theoloog en reformator) 
 
zingen     gezang 737: vers 4, 5, 6 
 
19 maart   George Joseph van de Waal 
22 maart   de slachtoffers van de aanslagen, zoals in Londen 
23 maart   Fonny Bottinga - Zondag 
24 maart   Gosse Blijdorp 
21 april    Louise Maria Knol – Kraaijvanger 
 
zingen     gezang 737: vers 7, 8, 9 
 
  4 mei    Jenny van der Meer – Mensink 
14 mei    de slachtoffers van het bombardement van 14 mei 1940 
28 mei    Willemijntje Kuipers 
20 juni    Willy Poot - van Leeuwen  
 
zingen     gezang 737: vers 10, 11, 12 
 
22 juli    Tanny Noorlander 
25 juli    Magda Euser - van der Graaf 
  5 augustus   Gerrit Kooijman 
  7 augustus   Tine Treep 
20 augustus   Catharina Johanna Schraa - Verburg 
 
zingen     gezang 737: vers 13, 14, 15  
 
18 september   Dag Hammarskjöld (Secretaris-generaal van de VN en mysticus)  
21 september   Geertje Nap - Kuipers 
23 september   Maria Geertje Baltus - van Nielen 
  4 oktober   Harry	Arends 
 
zingen     gezang 737: vers 16, 17, 18  
 
  7 oktober   Janny van den Heuvel - de Haan 
14 oktober   Johan Suripatty 
    de slachtoffers van natuurgeweld 
    de mensen die waar ook ter wereld bij oorlogsgeweld zijn omgekomen 
24 oktober   Ina Overgaauw - Bastiaanse 
 
zingen     gezang 737: vers 19, 20, 21  
 
namen die nog worden toegevoegd 
 
orgelspel    
onder het orgelspel kunnen wij kaarsen toevoegen van namen die wij in stilte willen noemen 

 
wij gaan zitten 
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de Maaltijd van de Heer 
 
voorbeden steeds besloten met: zo bidden wij U allen tezamen: HEER, ONTFERM U  
 
wij stellen ons op in een grote kring 
 
Tafellied   lied 376 (Ziel, mijn ziel ervaar uw luister): 1 en 7 allen; 4 koor  
 
gebed over de gaven 
 
Tafelgebed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.

 U komt onze dank toe…. 
 ……en zingen wij U toe uit alle macht 
 

HEILIG, HEILIG, HEILIG... zie bijgevoegd blad, Mis Vogel 
 

v. U komt onze dank toe, 
 nu wij hier bijeen zijn, 
 roepen wij U aan, o Heer, 
 zend uw Geest in ons midden 
 en maak ons sprekende getuigen 
 van uw wil om het leven te laten zegevieren 
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Bidden wij tot God onze Vader 
 met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 
 
a. ONZE VADER...... de klok in de vieringtoren wordt geluid 

 
 
koor     Agnus Dei – Johann Nepomuk David (1895-1977)  
 
Christus, o Lam Gods, die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer. 
Christus, o Lam Gods, die der wereld zonden draagt, ontferm U onzer. 
Christus, o Lam Gods, die der wereld zonden draagt, geef ons uwen vrede. Amen. 
het brood wordt gebroken en de wijn geschonken  
 
 
vredegroet - wij groeten elkaar met 'de Vrede van Christus' 
 
 
communie-  wij delen brood en wijn, daarbij kunnen we zeggen: Lichaam van Christus, en Bloed van 
Christus, of woorden van vergelijkbare strekking; voor de kinderen is er eventueel druivensap 
 
 
Tafelmuziek  Non moriar sed vivam – Maarten Luther (1483-1546) 

Non moriar sed vivam et narrobo opera Domini.  
Ik zal niet sterven maat leven en de daden des Heren verkondigen.  
(psalm 118:17) 
 
Aller ogen – Heinrich Schütz (1585-1672) 
Aller ogen wachten op U Here en  
Gij geeft hun allen hunne spijze te rechter tijd.  
Gij opent Uw milde hand en verzadigt  
alles wat leeft met welbehagen. 
 
Kommt her zu schauen – Heinrich Schütz  
Kommt her, zu schaun die Gnade unsres Herren, herzlich dankbar ihn zu 
ehren, freudig im Kreis der betendes Gemeine schmekken ihn in Brot und 
Weine. Kyrieleison. Groß und wunderbar ist Gott, dein Tun, nimmer können 
Herz und Lippen ruhn, künden die Herrlichkeit deiner Liebe allezeit. 
Kyrieleison. 
Gib, daß wir stets durch deine Gnadengaben Trost und Frieden dürfen 
haben, ruf uns zurück von unserm dunklen Wegen unter deinen Vatersegen. 
Kyrieleison. Halt uns fest an deiner starken Hand, bis wir schauen das 
ersehnte Land, das du uns hast bereit’t in der lichten Ewigkeit. Kyrieleison. 

 
 
dankgebed 
 
 
slotlied     gezang 766: 1 allen, 2 koor, 3 allen    
 
   
uitzending en zegen                Amen (gesproken)  
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orgelspel 
 
schaalcollecte ten behoeve van de kerkdiensten  
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
 
 
u wordt uitgenodigd na de dienst een kopje koffie te drinken 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
wilt u s. v. p. de kring pas verlaten, nadat het Avondmaalszilver is uitgedragen 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
In deze dienst: 
 
Voorganger Bert Kuipers, Laurenspastor 
Ouderling Marco Hoogerbrugge 
Diakenen Rob Blanc, Louise Urlings 
Gedachtenis  Ineke van Houwelingen   
Luthers Projectkoor Hans Jansen 
Orgel  Geerten Liefting 
Ontvangst/koffie  Dick Engelfriet, Ank van der Spek 
Bloemen Geertrui ‘s Graeuwen 
Collecte Emmy Huizinga, Naomi Spiering 
Zilver-afwas Adrie Beijlevelt, Louise Urlings 
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