Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam
13 september 2020 - 13e zondag van de zomer
bevestiging ambtsdrager
Dienst van Schrift en Tafel
de kleur: rood (bevestiging) en groen
bij deze dienst
Met grote vreugde mogen we vandaag Marianne Amelink bevestigen in het
ambt van ouderling.
Ambtsdragers hebben een bijzondere taak in de kerk en leiden samen de
gemeente. Met vele andere vrijwilligers dragen zij zorg voor de voortgaande
dienst aan de Eeuwige en de naaste.
De Protestantse Kerk in Nederland kent drie ambten:
- predikant
- ouderling
- diaken
De lezingen van vandaag gaan over vergeving. Vergeving ligt in de lijn van
bevrijding, elkaar niet binden in schuld. God zet ons in vrijheid en schenkt on
liefde. Die ervaring leert ons te delen, elkaar te bevrijden. De liederen in deze
viering sluiten daar naadloos op aan.
Toch moeten we voorzichtig zijn. Als vergeven een ‘moeten’ wordt, doe je
geen recht aan de mens die de wonden draagt van onvergeeflijk onrecht.
Vergeving is een weg, geen dogma.
Liturgische kleuren
Rood is de kleur van het bloed en van het vuur. Het verwijst naar de
bloedgetuigenis van de martelaren en het vuur van de heilige Geest. Deze
kleur gebruiken we o.a. voor de bevestiging van ambtsdragers waar
getuigenis en Geest een rol spelen.
Groen is verbonden geraakt met het ‘gewone’ leven van de kerk. Wordt er
geen specifieke kleur verlangd, dan is groen de gebruikelijke kleur.
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INTREDE
de klokken worden geluid

orgelspel

Fugue uit Symphonie I
Louis Vierne (1870-1937)

verwelkoming en mededelingen
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

Die ons geroepen hebt,
nog altijd ons zoekt,
ons aanziet en wil kennen:
Blijf naar ons vragen!
Als wij niet horen,
vluchten in zwijgen, noem onze naam,
noem ons uw geliefde:
Blijf naar ons vragen!
Die ons vasthoudt,
ons leven ten goede:
Sta ons voor ogen!
Doe ons elkaar zien
zoals Gij ons ziet:
Sta ons voor ogen!
Die ons geroepen hebt:
Hoor ons gebed!
Amen.

introïtus

Psalm 84: 1 gemeente, 5 cantorij, 6 allen
antifoon : Een wering, een schild is de Heer,
Zijn gunst zal geen zegening onthouden
aan wie in oprechtheid hun weg gaan.

2

5. O Here, ons schild van omhoog,
zie neder met een gunstig oog
op uw gezalfde in uw tempel.
Een dag in uw paleis is meer
dan duizend elders. Ik verkeer
veel liever need'rig aan uw drempel
dan dat ik aanzit, hooggeacht
waar men den Here God veracht.
6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
antifoon
3

smeekgebed

voor de nood van de wereld , besloten met:

Kyrie en Gloria

Uit: Missa brevis, G.P. da Palestrina (1525-1594)

groet

4

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U

Gloria in excelsis Deo!
Et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

Ere zij God in den hoge!
en vrede op aarde
voor mensen van zijn welbehagen.
wij loven U, wij vereren U,
wij zegenen U, wij verheerlijken U,
wij danken U
voor uw heerlijkheid.

Domine Deus, rex coelestis,
Deus, Pater omnipotens.
Domine, Fili unigenite,
Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes
ad dexteram patris,
miserere nobis.

O Heer God, Koning des hemels,
God onze Vader almachtig.
Heer, enig geboren Zoon,
Jezus Messias,
Heer God, Lam van God,
Zoon van de Vader,
die de zonden der wereld draagt,
ontferm U over ons.
Die de zonden der wereld draagt,
hoor ons gebed.
Gij die gezeten zijt
aan de rechterhand de Vader,
ontferm U over ons.

Quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus
tu solus altissimus,
Jesu Christe.
Cum sancto spiritu
in gloria Dei patris.
Amen.

Want Gij alleen zijt heilig,
Gij alleen de Heer,
Gij alleen de Allerhoogste,
Jezus Christus.
Met de heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader
Amen.

De Heer zal bij U zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

gebed
van de zondag

Gij, die ons op handen draagt,
betoon ons uw barmhartigheid
hier in uw huis en overal op aarde.
Open ons hart
voor uw Woord van bevrijding.
Doe ons horen
wat wij U waard zijn
en maak ons tot mensen
die elkaar het leven schenken
omwille van Jezus, uw Zoon,
onze weg en waarheid,
vandaag en al onze dagen.
Amen
wij gaan zitten

aandacht voor de kinderen
de kinderen gaan naar de kindernevendienst.
Zij komen vóór de bevestiging weer in de kerk terug.

DE HEILIGE SCHRIFT
Toralezing

Exodus 32:7-14

antwoordpsalm

Chant Psalm 103:8-12
refrein: gemeente
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Liefdevol en genadig is de Heer,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9
Niet eindeloos blijft Hij twisten,
Niet eeuwig duurt zijn toorn.
refrein: gemeente
10

Hij straft ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
11
Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.
refrein: gemeente
5
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Zo ver als het oosten is van het westen,
Zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
refrein: gemeente
Evangelielezing

Matteüs 18:21-35

acclamatie

Liedboek 339 f

uitleg en verkondiging
zingen

Lied 362: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 allen

2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
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Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

BEVESTIGING AMBTSDRAGER
predikant wisselt stola naar rood

presentatie van de aantredende ambtsdrager
Gemeente,
de kerkenraad heeft u bekend gemaakt
dat Marianne Amelink bevestigd zal worden
in het ambt van ouderling;
tot scriba, vertegenwoordiger van de kerkenraad

Ik vraag u:
Zijn er bezwaren ingebracht tegen de bevestiging
van de aantredende ambtsdrager?
Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.
Zij is dus waardig om het ambt te bekleden,
waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft.
Loven wij de Heer.
Wij danken God.
opdracht

Gemeente,
de apostel Paulus schrijft:
‘Er is verscheidenheid in genadegaven,
maar het is dezelfde Geest;
er is verscheidenheid in bedieningen,
maar het is dezelfde Heer;
er is verscheidenheid in werkingen,
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maar het is dezelfde God,
die alles in allen werkt.’
En de apostel Petrus zegt:
‘Dient elkander,
een ieder naar de genadegaven
die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters,
over de velerlei genade Gods.’
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt
van ouderling en diaken,
om samen met de predikanten
deze dienstbaarheid te bevorderen
en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen
en tot eer van de ene en gezegende Naam.
En u, die nu gereed staat
uw dienstwerk te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid
dat het Christus’ eigen kudde is,
die u wordt toevertrouwd.
Het is zijn Kerk.
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.
gelofte en bevestiging

de aantredende ambtsdrager komt naar voren

Marianne Amelink,
u die nu voor het eerst geroepen wordt
tot het ambt van ouderling in deze gemeente:
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente
door God tot deze dienst bent geroepen?
Aanvaardt u de heilige Schrift
als enige regel van het geloof
en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?
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Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt,
belooft u geheim te houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis komt,
en belooft u uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?
Wat is daarop uw antwoord …..?
Ja. Daartoe helpe mij God.
zingen

Lied 360: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 6 allen

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.
3 . Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.
6. Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
o Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.
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bevestigingsgebed
Gemeente,
laten wij bidden tot de eeuwige God
in gemeenschap met heel de Kerk
in hemel en op aarde,
dat Hij zijn genade geeft aan hen
die Hij roept als ouderling en diaken.
Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,
die Israël uit Egypte hebt bevrijd
en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron.
Gij die uw volk
profeten, priesters en koningen hebt gegeven,
mensen geroepen tot uw dienst,
gezalfd met uw Geest.
Gezegend zijt Gij, Heer onze God,
die uw Zoon hebt gezonden,
Jezus Messias,
die kwam om te dienen
en mensen heeft geroepen
om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen.
Gij zijt het, die ook uw gemeente
dienaren en dienaressen schenkt
om haar te verzorgen, te leren en te leiden
en zo uw volk toe te rusten
tot goede woorden en werken.
Amen
zegen

God, onze hemelse Vader,
geve u zijn heilige Geest
tot vervulling van het ambt van ouderling
in de gemeente van Jezus Christus.
Amen

gebed

Wij bidden U,
geef haar die het ambt draagt,
dat zij gehoorzaam aan uw roepstem
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en vertrouwend op uw beloften,
vrijmoedig haar taak aanvat
tot eer van uw Naam,
tot vreugde voor ons allen
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon,
die met U, in de eenheid van de heilige Geest,
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen
aanvaarding en verwelkoming
allen gaan staan

Gemeente,
dit is uw nieuwe ouderling.
Wilt u haar in uw midden ontvangen
en haar hooghouden in haar 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. (met een knikje)
De nieuwe ambtsdrager neemt plaats bij de kerkenraad
predikant wisselt stola naar groen

DE MAALTIJD VAN DE HEER
voorbede

intenties steeds besloten met (NLB 368g):

stil gebed
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slotgebed

Lied 995

2. O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,
doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.
nodiging
gebed over de gaven
Tafelgebed
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U komt onze dank toe….
……en zingen wij uit alle macht:
Sanctus & Benedictus
Uit: Missa brevis, G.P. da Palestrina (1525-1594)
Sanctus, sanctus, sanctus!
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt coeli et terra
gloria tua.
Osanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig!
Heer God Zebaoth!
Hemel en aarde zijn vol
van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.

Benedictus qui venit
in nomine Domini
Osanna in excelsis.

Gezegend Hij die komt
in de naam van de Heer.
Hosanna in den hoge.

Gezegend zijt Gij, God onze Vader….
……….tot mijn gedachtenis”

Bidden wij tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
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ONZE VADER......
de klok in de vieringtoren wordt geluid

Agnus Dei

Uit: Missa brevis, G.P. da Palestrina (1525-1594)
Agnus Dei
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Dona nobis pacem.

Lam Gods,
dat de zonden der wereld wegdraagt
ontferm U over ons.
Geef ons vrede.

communie
u kunt bij het naar voren gaan uw gaven voor kerk en
diaconie in de schaal doen.
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18
s. v. p. vermelden ‘rondgang’.

Tafelmuziek

Andante uit Symphonie I
Louis Vierne (1870-1937)

dankgebed
zingen
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Lied 103c: 1 gemeente, 3 cantorij, 5 allen

3 . Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
5. Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!
zending en zegen v. ………………..

orgelspel

Final uit Symphonie I
Louis Vierne (1870-1937)

schaalcollecte

Sint voor Kint

Sint voor Kint is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam,
onderdeel van Stichting Samen 010, met als doel geld op te halen voor kinderen
in Rotterdam die in armoede leven, zodat zij ook een cadeau kunnen krijgen met
Sinterklaas. Van de opbrengst geven we de ouders rond Sinterklaas een bon van
de speelgoedwinkel, zodat ze zelf een cadeau kunnen kopen voor hun kinderen.
Helpt u mee?
Geef uw bijdrage in de collecte of maak uw gift vóór 20 november over op NL21
TRIO 0338 8152 28 t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Sint voor Kint (ANBI erkend)
of doneer met iDeal via de doneerknop op www.samen010.nl.

Na de dienst zal er geen koffie-ontmoeting zijn.
Wij verlaten de kerk aan de noordkant. Rolstoelgebruikers kunnen
van de plateaulift gebruik maken. Houd afstand van elkaar.
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In deze dienst:
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Laurenscantorij
orgel
Kindernevendienst
Oppas
Ontvangst/koffie
Bloemen
Collecte
Zilver-afwas

Agenda:
15 september
20 september

22 september
27 september

ds Harold Schorren, Laurenspastor
Marco Hoogerbrugge
Pieter de Bruin, Marco Samson
Wiecher Mandemaker
Hayo Boerema
Onno Martens
Marije van Mannekes
Annelies Steenbrink, Henny Tiller
Anneke Bliek
Herman Docters van Leeuwen, Arjo Overbeeke
Corrie Both, Marco Samson

12.15u. Alledagkerk, vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor
orgel Wouter Blacquière
10.30u. dienst Maaskant Open Grenzen
vg. ds. Bernard van Verschuer
19.00u. Cantatedienst: aanmelden via de site: Laurenscantorij.nl
12.15u. Alledagkerk, vg. ds.Helene Perfors
orgel Willemijn Roodbergen
10.30u. oecumenische viering in het kader van de Vredesweek
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor e. a.

Iedere vrijdag 12.30u. Gebed voor Vrede en Verzoening (Coventry Prayer)

LAURENSPASTORAAT ROTTERDAM
Laurenspastor
ds Harold Schorren (06 – 15 195 149)
secretariaat
Grotekerkplein 27, bezoekadres 101
3011 GC Rotterdam
bankrekening
NL29 INGB 0002 4012 18
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam
e-mail:
scriba@laurenspastoraat.nl
website
www.kerkenindelaurens.nl
CITYPASTOR
e-mail:
website:
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contact@citypastor010.nl
www.citypastor010.nl

