Grote of Sint Laurenskerk
Rotterdam
Orde van dienst
zondag 31 maart, 15.00 uur
Laetare, 4e van de 40dagentijd

Verbintenis ds. Harold Schorren

Voorgangers:
Ouderlingen:
Diakenen:
Organist:
Laurenscantorij o.l.v.
Lector:

ds. Bernard van Verschuer & ds. Harold Schorren
…..
……
Hayo Boerema
Wiecher Mandemaker
…….

Korte inleiding bij lezingen en liturgie
Kleur: rood en roze
De kleur van de 4e zondag van de veertigdagentijd is roze. Door het paars
van deze tijd van inkeer licht al even het wit van het feest. ‘Laetere’
(verheugt u) is de naam van deze zondag; het eerste woord van Jesaja
66:10 in het Latijn, de antifoon bij Psalm 122.
Het eerste deel van de dienst dragen de voorgangers de rode stola, zoals
gebruikelijk bij bevestigingen en verbintenissen van ambtsdragers. Het is de
kleur van het bloed en van het vuur. Het verwijst daarmee o.a. naar het
vuur van de Geest.
In de hoofddienst van vanochtend hebben de lezingen geklonken die op
het gemeenschappelijk leesrooster staan. Voor deze verbintenisdienst is
gekozen voor de Profetenlezing 1 Samuel 3:1-10 over de roeping van
Samuel. De dorre tijd waarin dat gebeurt, wordt prachtig beschreven: ‘Er
klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen
door’. De lezing uit het heilig Evangelie is Johannes 4:1-26 over de
ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron.
Geloofstradities ontmoeten elkaar en vinden gezamenlijk nieuwe
toekomst.
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De klokken worden geluid

Intrede
Processie onder het volgende orgelwerk

Orgel

Introduction-Choral & Menuet Gothique
uit: Suite Gothique (opus 25)
Léon Boëllmann (1862-1897)

Welkom
de gemeente gaat 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

Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
geef ons uw genade!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen.

Introïtus

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij
Psalm 122, t. Muus Jacobse, m. Genève 1551

Antifoon:
Jeruzalem, gebouwd als een stad, wel samengevoegd.
Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten.
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2. Hoe zijn de stammen opgegaan !
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heil'ge muren staan !
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heeren woord, om zijns naams ere !
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren !
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3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort !
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten !
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heeren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.
Antifoon
de gemeente gaat zitten

Smeekgebed voor de nood van de wereld
Kyrie

uit: Mis Mandemaker I
W. Mandemaker (1969)

(het Gloria zwijgt in de 40dagentijd)

Groet

De Eeuwige zij met U
En met uw Geest
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Verbintenis
Presentatie
de dienstdoend diaken nodigt de beroepen dienaar des Woords uit
op te staan en naar voren te komen
voorzitter van de kerkenraad tot consulent

De kerkenraad heeft
ds. Hendrik Harold Schorren beroepen.
Hij is op 9 september 2001 bevestigd
als dienaar des Woords te Ezinge,
en was vervolgens dienaar des Woords te Breukelen.
Wij verzoeken u hem te verbinden
aan de Hervormde Gemeente te Rotterdam
als predikant van de wijkgemeente Laurenspastoraat
en als citypastor van Rotterdam.
Consulent tot voorzitter van de kerkenraad Laurenspastoraat
en tot de voorzitter van de algemene kerkenraad

Ik vraag u, Cor van den Hoek en ds. Iet Buijser,
zijn er wettige bezwaren bij de kerkenraad ingebracht,
die deze verbintenis zouden verhinderen?
Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.
Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn.
Wij mogen hem verbinden
aan deze gemeente
waartoe de kerk van Christus hem geroepen heeft.
Loven wij de Heer.
Wij danken God
Opdracht
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Wij zijn de eersten niet die in geloof
de weg van de belofte trachten te gaan,
want vele getuigen gingen ons al voor.
Tussen hoop en vrees gingen ook zij
op weg naar het land van belofte,
naar een leven en samenleven

in recht en gerechtigheid,
in waarheid en vrede,
op Gods aarde onder zijn hemel.
Nooit heeft het aan mensen ontbroken
die al gaande de richting wezen:
de aartsvaders en –moeders in Israël,
Mozes en Elia, Debora en Hulda,
zangers, zieners, priesters, profeten,
allen gingen zij ons voor op die weg.
Schuldeloos zijn zij niet gebleven,
maar de God van hemel en aarde
bleef hen roepen, – en zij gingen.
Toen de tijd vervuld was, zond Israëls God
zijn geliefde op de weg ook ons tegemoet.
Hij heeft ons liefgehad tot in de dood,
zo heeft Hij de weg tot het leven gebaand
en Hij roept ons om Hem daarop te volgen.
Apostelen, evangelisten, herders en leraars,
zij hebben getuigd dat Jezus de weg is,
de waarheid ook, het leven zelf,
in vreugde, eenvoud en barmhartigheid.
Om die weg al zoekend te vinden,
willen wij volgelingen van Christus zijn,
volharden in het onderwijs der apostelen,
in de gemeenschap der heiligen,
in het delen van brood en beker
en in het gezamenlijke gebed.
Daarin gaan u de dienaren voor,
om u te bemoedigen en terecht te wijzen,
om de getuigen voor u te doen spreken
en de tegensprekers de mond te stoppen,
om samen met u de lofzang te zingen,
om met u om ontferming te roepen
en om u de heilstekenen te doen zien.
Samen op weg naar het rijk van de vrede,
waar de gerechtigheid zal wonen
en God zal zijn: alles in allen.
Amen
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En u, Harold Schorren, die nu gereed staat
uw ambtswerk op deze plaats te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid,
dat het Christus’ eigen kudde is
die u wordt toevertrouwd.
Het is zijn kerk.
de beroepen dienaar treedt naar voren

Gelofte

Eenmaal bent u in het ambt
van dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift aanvaardt
als de bron van de prediking
en als enige regel van het geloof
en dat u zich wilt verzetten
tegen al wat daarmee strijdig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen
en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van de kerk.
Nu u uw ambtsbediening
in de Hervormde Gemeente te Rotterdam
zult voortzetten, vraag ik u daarom:
Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?
H. Ja, dat geloof ik.
En belooft u uw ambt ook op deze plaats
waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?
H. Ja, dat beloof ik.
Daartoe helpe mij God.
Broeders en zusters,
laten wij bidden tot de almachtige God
in gemeenschap met heel de Kerk in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan hem
die Hij geroepen heeft als dienaar des Woords.
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Stil gebed
Lied

De Geest des Heren heeft
Lied 686,
t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers

2. Wij zijn in Hem gedoopt,
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt,
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
3. De Geest die ons bewoont,
verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
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Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt.
Kom, Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
Verbintenis

God, onze hemelse Vader,
die u naar deze plaats heeft geroepen,
verbinde u aan deze gemeente
en geve u de genade,
dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.
De beroepen dienaar knielt en ontvangt de zegen van
ds. Iet Buijser (Prinsekerk, voorzitter AK)
Cor van den Hoek (voorzitter Laurenspastoraat)
Ingeborg Absil (voorzitter beroepingscommissie)
ds. Bert Kuipers (emeritus-predikant)
ds. Bernard van Verschuer (Maaskant/Open Grenzen)
ds. Dick Couvée (Pauluskerk)
ds. Rene van Loon (De Samaritaan)
ds. Niels de Jong (Noorderlicht)
ds. Katinka Broos (Gereformeerde Kerk)
ds. Bram Robbertsen (buurtpastor Oude Noorden)
allen gaan staan

Aanvaarding en
Verwelkoming

Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u Harold Schorren
als herder en leraar in uw midden ontvangen
en hem hooghouden in zijn ambt?
Ja, dat willen wij van harte

Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
de nieuw-verbonden dienaar
neemt de leiding van de dienst over
wisseling stola

Orgel

Prière à Notre-Dame
uit: Suite Gothique (opus 25)
Léon Boëllmann (1862-1897)
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Aandacht voor de kinderen

De heilige Schrift
Profetenlezing

1 Samuel 3:1-10

Antwoordpsalm

Chant Psalm 63
1

Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.
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God, u bent mijn God, u zoek ik,
naar u smacht mijn ziel,
naar u hunkert mijn lichaam
in een dor en dorstig land, zonder water.
3

In het heiligdom heb ik u gezien,
uw macht en majesteit aanschouwd.
4
Uw liefde is meer dan het leven,
mijn lippen zingen uw lof.
5

U wil ik prijzen, mijn leven lang,
roepend uw naam, de handen geheven.
6
Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.
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Liggend op mijn bed denk ik aan u,
wakend in de nacht prevel ik uw naam.
8
U bent altijd mijn hulp geweest,
ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
9
Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
uw rechterhand houdt mij vast.
10

Laat verzinken in de diepten der aarde
wie mij naar het leven staan,
11
laat ten prooi vallen aan de jakhalzen
wie mij uitleveren aan het zwaard.
12
Maar de koning zal zich verheugen in God,
wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig –
leugenaars wordt de mond gesnoerd.
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Evangelielezing

Johannes 4:1-26

Acclamatie

uit: Mis Mandemaker I
W. Mandemaker (1969)

Uitleg en Verkondiging
Laurenscantorij

Pseaume 122
Jan Pieterszoon Sweelinck 1562-1621

Incontinent que j’eu ouï,
Sus, allons le lieu visiter,
Ou le Seigneur veut habiter.
O que mon coeur s’est réjouï!
Or en tes porches entreront
Nos pieds, et sejour y feront,
Jerusalem la bien dressee:
Jerusalem qui t’entretiens,
Unie avecques tous les tiens,
Comme cité bien policee.
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Gebeden en Gaven
Dankgebed en voorbede
na iedere intentie: …... zo bidden wij
1e keer cantorij

Liedboek 368e
t. Henk Jongerius, m. Gregoriaans ‘Attende Domine’

Stil gebed
Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid, amen.
(herziene oecumenische versie)

Collecten:

1. Alzheimer Nederland

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug

Gebed over de gaven
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de gemeente gaat staan

Slotlied

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Lied 973, v. Gert Landman, m. Charles Villiers Stanford
1. cantorij, 2. gemeente, 3. cantorij, 4. allen

2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!
Zending en zegen
Orgel

Toccata
uit: Suite Gothique (opus 25)
Léon Boëllmann (1862-1897)
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U bent van harte uitgenodigd voor de receptie
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