Rotterdam, Grote of Sint Laurenskerk, 13 mei 2018
Zondag Exaudi, Wezenzondag, 7e Paaszondag,
Dienst van Schrift en Tafel; de kleur: wit
bij lezingen en liturgie:
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren is er één van ‘in between’. Er is veel gebeurd maar
het verhaal is nog niet klaar, in tegendeel. De Ark is geland, de dieren krijgen de ruimte, de mens
is een nieuwe schepping toegezegd. God sluit een verbond met Noach. Hij legt zich vast: zo zal
het nooit meer gaan. Hij zal zich niet meer zo te buiten gaan aan zijn toorn. De regenboog is daar
een sprekend teken van. En Jezus bidt het hogepriesterlijke gebed, een mysterieuze
afscheidstekst op de drempel van zijn afscheid van zijn vrienden. De band met hen en met de
Vader wordt onder woorden gebracht. Zouden die mannen er iets van begrepen hebben?
Wat de liturgie betreft: er blijken in ons liedboek een aantal liederen te zijn die de beeldspraak
van de ark en de vloed aanwenden voor hun boodschap, die kunnen we vandaag nu eens mooi
een plek geven. Ook het Tafellied lijkt voor deze zondag te zijn geschreven.
de voorbereiding
de klokken worden geluid
orgelspel

Louis Vierne (1870-1937) - Choral

wij gaan staan
bemoediging

In de Naam van de Vader
van de Zoon en van de Heilige Geest
AMEN
Onze hulp in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

Wie zijn wij, schepselen van uw hand
gemaakt naar uw beeld en gelijkenis,
dat Gij ons bewaart voor
de zinloosheid van leegte en dood,
want Gij biedt ons aan
leven en opstanding,
in en om ons heen.
ONTBREEK ONS NIET, GIJ LEVENDE!
Wees ons nabij
en bewaar ons bij het verhaal
van de opgewekte in de hof,
zodat wij weet hebben
van het nieuwe begin
dat Gij in ons hebt gemaakt,
DOOR CHRISTUS ONZE BEVRIJDER
AMEN

de Psalm

Psalm 27: 1 gemeente, 4 cantorij, 7 allen

Antifoon

Halleluja!
Heer, hoor mijn aanroep tot U,
Uw aanschijn, Heer, wil ik zoeken
Wend uw aangezicht niet van mij af.
Halleluja!

smeekgebed voor de nood van de wereld, eindigend met:
kyrie en gloria, zie bijlage, mis Mandemaker
dienst van de heilige Schrift
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groet
zondagsgebed

De Heer zal bij U zijn,
De Heer zal u bewaren.
Barmhartige God,
Gij draagt ons op arendsvleugelen
en alle mensen wilt Gij bewaren
en tot eenheid brengen
in de naam van Jezus, de Levende.
Wij bidden U:
spreek uw waarachtig Woord
en heilig ons, opdat wij leven
in de vrijheid van uw kinderen
en heel de wereld
uw heerlijkheid mag aanschuwen,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven.
Amen

wij gaan zitten; de kinderen kunnen naar de kindernevendienst, zij komen bij het Avondmaal
weer terug
eerste lezing

Genesis 9, 8 - 17

antwoordlied

Psalm 68: 6, 7

lezing uit het Evangelie

Johannes 17, 14 - 26

acclamatie, zie bijlage, mis Mandemaker
uitleg en verkondiging
het zondagslied

gezang 603:
1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 gemeente, 5 allen

dienst van de Tafel
voorbeden steeds besloten met:
stil gebed
slotgebed
mededelingen
inzameling van gaven voor kerk en diakonie in één rondgang
Offertorium: orgelspel: Improvisatie
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18

wij worden uitgenodigd een kring te vormen voor de Tafeldienst
Tafellied

gezang 604: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 allen

gebed over de gaven
Tafelgebed
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Waarlijk, het is passend en recht, ……
……en zingen wij uit alle macht:
HEILIG, HEILIG, HEILIG... zie bijlage, mis Mandemaker
Gezegend zijt Gij, God onze Vader….
……….tot mijn gedachtenis.

Bidden wij tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
ONZE VADER...... de klok in de vieringtoren wordt geluid
Lam Gods, zie bijlage, mis Mandemaker
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

O God, the King of Glory

H. Purcell 1659-1695

O God, the King of Glory
Who hast exalted thine only Son Jesus Christ
With great triumph into heaven;
We beseech thee, leave us not comfortless;
But send to us thu Holy Ghost to comfort us
And exalt us unto the same place
Where our Saviour Jesus Christ is gone before us.
Amen
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dankgebed
slotlied

gezang 977:
1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 gemeente, 5 allen

uitzending en zegen

AMEN

orgelspel

Improvisatie

schaalcollecte bestemd voor de kosten van de ledenadministratie (college van
kerkrentmeesters)
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18
________________________________________________

wilt u s. v. p. de kring pas verlaten, nadat het Avondmaalszilver is uitgedragen
________________________________________________

In deze dienst:
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Laurenscantorij
Orgel
Kindernevendienst
Oppas
Ontvangst/koffie
Bloemen
Collecte
Wereldwinkel
Zilverafwas

Bert Kuipers, Laurenspastor
Cor van den Hoek
Rob Blanc, Monique de Jong
Wiecher Mandemaker
Hayo Boerema
Naomi Spiering
Jan Schröder, Irene Smit
Sija Burggraaf en Henk Tiller
Ank van der Spek
Emmy Huizinga, André Ouwehand
Erna Zandvoort – de Keizer, Maarten de Keizer
Adrie Beijlevelt, Monique de Jong

U bent van harte uitgenodigd om na afloop van de dienst een kopje koffie of thee te
komen drinken en met elkaar na te praten in de koffiehoek.
Heeft u specifieke vragen of behoefte aan een gesprek, dan zijn daar mensen voor
beschikbaar. De ouderling van dienst helpt u graag verder.
Agenda
vanavond:

19.00u.

Mariavespers

14 mei

12.00u.

15 mei
20 mei, Pinksteren

12.15u.
10.30u.

Bijeenkomst ter gedachtenis van het bombardement op
Rotterdam op 14 mei 1940
Alledagkerk, vg. ds Jan Manni
gezamenlijke dienst MK/OG en LP
Laurenscantorij, Wiecher Mandemaker
cantatedienst

19.00u.

Iedere vrijdag Gebed voor Vrede en Verzoening om 12.30u.
LAURENSPASTORAAT ROTTERDAM
Laurenspastor
Bert Kuipers
secretariaat
Grotekerkplein 27
bezoekadres 101
3011 GC Rotterdam
telefoon
010 - 412.92.43
bankrek.
NL29 INGB 0002 4012 18
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam
e-mail:
info@laurenspastoraat.nl
website
www.kerkenindelaurens.nl
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