Rotterdam, Laurenskerk, 15 juli 2018
7e Zondag na Trinitatis
Vroegdienst, de kleur: groen
de voorbereiding
de klokken worden geluid
orgelspel
verwelkoming en mededelingen
de gemeente gaat staan
bemoediging

Onze hulp in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

Heer onze God,
Gij gunt ons het licht in de ogen
Gij geeft ons zicht op onszelf
en op de wereld van rondom
geef dan, dat ook vandaag
de plaats klaar wordt
die Gij voor ons inruimt
AMEN

openingslied

275

Psalmengebed

Haast U, o Heer, tot mijn hulp
EN WEES TOT MIJN REDDING GEREED
het is goed U te loven, o Heer
UW NAAM TE PSALMZINGEN, ALLERHOOGSTE
U lof te verkondigen in de morgenstond
UW GOEDHEID TE PRIJZEN IN DE AVOND

Psalm 130

zingen
lezen
zingen
lezen
zingen

vers 1
vers 3 - 4
vers 3
vers 7
vers 4

de gemeente gaat zitten

de Schrift gelezen en gezongen
1e Schriftlezing

Gen 15: 1-21 (gehele hoofdstuk)

zingen

221 geheel

2e lezing

Joh 14: 15 - 17 en 25 - 29

zingen

686

verkondiging
korte stilte
orgelspel
de gebeden
we worden uitgenodigd ons op te stellen in een grote kring rond de Tafel,
de inzameling van gaven voor kerk en diaconie wordt nu gehouden
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18
morgengebed
voorbeden, telkens besloten met:
HEER ONZE GOD WIJ BIDDEN U VERHOOR ONS (gezongen)
stil gebed
ONZE VADER
slotlied

423

uitzending en zegen

AMEN (gezongen)

orgelspel
schaalcollecte bestemd voor de kosten van administratie (College van Kerkrentmeesters)
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18
------------------------------------------------------------------------------

In deze dienst:
Voorganger
Ouderling
Diaken
Orgel
Bloemen/koffie

ds Anniek Lenselink, Studentenpastor
Cor van den Hoek
Iteke van der Vlugt
Geerten Liefting
Hannie van Keulen

agenda: 17.00u. De Samaritaan
De avondvieringen van 19.00u. worden hernomen vanaf 2 september (evensong).

Dit was een dienst onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke Rotterdamse binnenstadskerken:
Laurenspastoraat/Laurenskwartier, Maaskant/Open Grenzen, Pauluskerk, de Gereformeerde Kerk te
Rotterdam.

