Rotterdam, Grote of Sint Laurenskerk, 26 augustus 2018
Dertiende zondag na Trinitatis
Dienst van Schrift en Tafel; de kleur: rood
Afscheidsdienst Laurenspastor Bert Kuipers

bij lezingen en liturgie
Het leesrooster van de Raad van Kerken reikt ons vandaag lezingen aan die gaan over de
noodzaak van wonderbaarlijk gespijzigd te worden. Is dat niet de hoofdtaak van de Kerk, zowel
in liturgisch als diaconaal opzicht? Brood voor het hart en brood voor op tafel. De leerlingen die
elke dag met Jezus verkeren hebben er nog wel moeite mee om te begrijpen wie het Brood in
hun leven is. Vandaar dat ze zich vol stress zorgen maken over wat ze denken niet bij zich te
hebben. De traditie van de Kerk heeft veel in huis dat past bij dit verhaal. Dat zingen we dus uit.
En zo blijven we bij de kerntaak van ook deze kerk in het hart van de stad. En kunnen elkaar tot
zegen zijn, en blijven, over alles wat afscheid zou betekenen heen.
Een feestelijke dienst met als aanvulling bij de Laurenscantorij het jaarlijkse projectkoor ‘Zingen
met Wiecher’, dat zich daartoe gisteren de noten hebben eigen gemaakt.

Wij verzoeken u uw mobiele telefoon uit te zetten en geen foto’s te maken.
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de voorbereiding
de klokken worden geluid
orgel
wij gaan staan
bemoediging

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Praeludium D-dur BWV 532
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

Gij, Drievuldige
die Zich kenbaar maakt
als onze bondgenoot
schepper van den beginne
Ontbreek ons niet!
Wees in ons midden,
wij met al onze vragen en twijfels,
maak ons tot getuigen
van uw nabijheid
en uw inspiratie
vandaag en morgen
en alle dagen van ons leven
door Christus onze Heer
Amen

de eerste Psalm

Psalm 84:1 gemeente, 4 cantorij, 5 gemeente, 6 allen

antifoon:

Een wering, een schild is de Heer,
zijn gunst zal geen zegening onthouden
aan wie in oprechtheid hun weg gaan.
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smeekgebed voor de nood van de wereld, besloten met:
Kyrie en Gloria, Mandemaker (*1969), mis 2
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dienst van de Heilige Schrift
groet

De Heer zal bij U zijn
De Heer zal u bewaren

zondagsgebed

Goede God, Gij,
die mensen geneest
en tot leven roept
door het heilzaam Woord
van profeten en apostelen,
open ons voor Jezus, uw Zoon,
en doe ons hier
de kracht ervaren
die van Hem uitgaat
en ons zal doen herleven,
dit uur en al onze dagen.
Amen

wij gaan zitten
de kinderen blijven in de kerk, er is geen kindernevendienst
eerste lezing
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2 Koningen 4, 42 - 44

antwoordlied

Chant Psalm 78

vs 17 – 24 NBV

lezing uit het H. Evangelie

Marcus 8, 1 - 21

acclamatie, Mandemaker (*1969), mis 2

uitleg en verkondiging
het zondagslied

lied 836: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 gemeente, 5 allen
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dienst van de Tafel
voorbeden steeds besloten met:
stil gebed
slotgebed
presentatie van het boek `Wat zo´n kerk met je doet´
inzameling van gaven in twee rondgangen:
1e rondgang is bestemd voor kerk en diakonie
2e rondgang (in plaats van de uitgangscollecte) is, op verzoek van Bert, bestemd voor de
financiering van het nagerecht bij het Laurentiusdiner 2019.
Er zal geen uitgangscollecte gehouden worden aan het eind van de dienst.
offertorium: orgelspel: improvisatie
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18
Geeft u s. v. p. aan voor welk doel uw collectebijdrage bestemd is.

We worden nu genodigd om deel te nemen aan de Tafelviering. Dit zal een lopende viering
zijn: wij worden uitgenodigd naar voren te komen, ontvangen brood en wijn, en lopen daarna
terug naar onze plaatsen, volgt u de aanwijzingen van de medewerkers.
Tafellied

6

lied 382: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 allen

gebed over de gaven
Tafelgebed

U komt onze dank toe….
……en zingen wij uit alle macht:
HEILIG, HEILIG, HEILIG... Mandemaker (*1969), mis 2
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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, Mandemaker (*1969), mis 2
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 druivensap
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Tafelmuziek

Anthem O Saviour of the world

J. Goss 1800-1880

O Saviour of the World,
who by thy cross and precious blood
hast redeemed us.
Save us and help us,
we humbly beseech Thee, O Lord.
Amen
dankgebed
wij gaan staan
slotlied

lied 713: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 4 cantorij, 5 allen
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uitzending en zegen
v. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. allen: AMEN
v. Gaat nu heen in vrede.
c. Laten wij gaan met de vrede van God. allen: AMEN
zegening door de kinderen van de Laurenskerk, aansluitend zingen wij allen gezang 363

u wordt verzocht weer te gaan zitten
en de aanwijzingen van de ceremoniemeester op te volgen

orgel

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Fuga D-dur BWV 532

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In deze dienst:
Voorganger
Ambtsdragers en medewerkers
Laurenscantorij en ‘Zingen met Wiecher’ koor
Orgel
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ds Bert Kuipers
Laurenspastoraat
Wiecher Mandemaker
Hayo Boerema

U wordt uitgenodigd na de viering de twee tafels in de zuidbeuk te bezoeken.
Amnesty International
Elke maand schrijven we drie brieven aan autoriteiten in landen waar de mensenrechten
geschonden worden. Deze keer een oproep aan de Azerbeidzjaanse autoriteiten om de
populaire, kritische blogger Mehman Huseynov vrij te laten. Hij beweerde gemarteld te zijn
door de politie.
De andere brief gaat naar de autoriteiten in China, waar de Oeigoerse Galigeina
Tashimaimaiti verdwenen is en van wie gevreesd wordt dat ze in een heropvoedingskamp
opgesloten is.
Tenslotte doen we een oproep aan de Egyptische autoriteiten Amal Tathy vrij te laten die al
drie maanden vast zit, omdat ze zich uitliet tegen seksuele intimidatie in haar land.
U kunt de brieven ondertekenen met uw handtekening, wij vragen een kleine bijdrage voor
de postzegels en u kunt ons vinden bij de kaars met het prikkeldraad.

‘Wat zo’n kerk met je doet’ door Bert Kuipers
Ook u kunt het boek ‘Wat zo’n kerk met je doet, dat Bert geschreven heeft ter gelegenheid van
zijn afscheid als Laurenspastor, aanschaffen.
Het kost, alleen vandaag, 10,00 euro.

Wij wijzen u er op, dat tijdens het middagprogramma foto’s gemaakt worden.

LAURENSPASTORAAT ROTTERDAM
Laurenspastor
vacant
secretariaat
Grotekerkplein 27
bezoekadres 101
3011 GC Rotterdam
telefoon
06 - 20299337
bankrekening
NL29 INGB 0002 4012 18
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam
e-mail:
info@laurenspastoraat.nl
website
www.kerkenindelaurens.nl
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