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In deze dienst in Corona-tijd houden gelden enkele afspraken omdat we 
rekening moeten en willen houden met de veiligheid voor elkaar.  
 

• We houden anderhalf meter afstand 
• Er is lopend Avondmaal. U kunt naar voren lopen op anderhalf meter 

van elkaar. U ontvangt een hostie vooraan in het midden. 
Vervolgens loopt u door naar de statafel links of rechts waar kleine 
bekertjes wijn staan  

 
Aan deze dienst werken mee: 
 
Voorgangers ds Henriette van Dunné 

ds Bernard van Verschuer 
ds Harold Schorren 

Ouderling Marion Moerman 
Diakenen Wim de Jong, Monique de Jong 
Lectoren  Truida Lokhorst 

Gerda Hendriks 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel Hayo Boerema 
Kindernevendienst Adrie Beijlevelt 
Oppas Tjeerd Wessel 
Ontvangst Elizabeth Poot, Iteke van der Vlugt 
Bloemen Erna Zandvoort 
Collecte Willem de Jong, Peter van Wijk 
Zilver-afwas Margrieth Eikenbroek, Monique de Jong 
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

orgelspel Andrés do Sola (1634-1696) 
- Tiento de primo tono de mano derecha 

  
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  O Heer die onze Vader zijt 

LB Lied 863: 1 gemeente, 4 cantorij, 5 allen 

 
 

  4. Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
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5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 

wij gaan zitten 

smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 
‘zo bidden wij:’  

 

Kyrie en Gloria  Missa Dominicalis T.L. da Victoria 1548-1611 
 

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. 
 
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. 
 
Quoniam tu solus sanctus, 
tu solus Dominus 
tu solus altissimus,  
Jesu Christe. 

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. 
 
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. 
 
Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen de Heer, 
Gij alleen de Allerhoogste,  
Jezus Christus.  
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Cum sancto spiritu  
in gloria Dei patris. 
Amen. 

Met de heilige Geest 
in de heerlijkheid van God de Vader 
Amen. 
 

 
groet De Heer zal bij U zijn  
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 

gebed  Gij, die ons roept tot gerechtigheid, 
van de zondag wees hier aanwezig  

met uw levendmakende Geest 
en open ons voor Hem 
die uw Woord ten einde toe  
heeft volbracht,  
Jezus, onze broeder. 
Laat zijn gezindheid  
vlees en bloed worden in ons,  
dit uur en al onze dagen. 
Amen 

 

aandacht voor de kinderen 
Zij komen bij het Avondmaal weer in de kerk terug.  

 

 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Psalmlezing Psalm 25:1-5  
 

antwoordpsalm Psalm 25: 3 en 4 
 

3. Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 
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4. God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem need'rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Epistellezing Filippenzen 2:1-13  
 

Halleluja LB 338a 
 

1. cantorij, 2. allen 

 
 

Cantorij: 

Liefde en trouw zijn de weg van de HEER 
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. 
 

allen 

 
 
Evangelielezing Matteüs 21:23-32  
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
acclamatie LB 339 f 

 
 

uitleg en verkondiging  
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zingen Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
LB Lied 992: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 allen 
 

 
 

2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 

3. Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 
 

4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft. 

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

voorbede na iedere intentie: …... zo bidden wij:  
 

 
stil gebed 
 

gebed voor Vrede en Verzoening  
Gebed van de “Community of the Cross of nails” (Coventry) 
 

Want allen hebben gezondigd  
en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen 3:23) 
 

De haat die scheiding brengt tussen volk en volk,  
tussen ras en ras, tussen klasse en klasse 
Heer, vergeef het 
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Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft 
naar het bezit van wat hen niet toebehoort 
Heer, vergeef het 
 

De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit  
en de aarde verwoest 
Heer, vergeef het 
 

Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen 
Heer, vergeef het 
 

Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden 
van gevangenen, daklozen en vluchtelingen 
Heer, vergeef het 
 

De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en 
kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt 
Heer, vergeef het 
 

De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen  
en niet op God 
Heer, vergeef het 
 

Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, 
elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving 
geschonken heeft (Efeziërs 4:32) 

 

nodiging   
 

Tafellied  Om voor elkaar te zijn uw oog en oor 
Lied 973: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 4 allen 
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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! 

 
gebed over de gaven  
 
Tafelgebed  De Heer zij met u.  

En met uw Geest. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

 U komt onze dank toe…. 
 ……en roepen wij uit alle macht: 

 
Sanctus en Benedictus  Missa Dominicalis T.L. da Victoria 1548-1611 
 

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”  
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Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood des Heren  
totdat Hij komt. 
 

…… 
 Bidden wij tot God onze Vader 

met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 
 ONZE VADER......  

de klok in de vieringtoren wordt geluid 
 

Agnus Dei  Missa Dominicalis T.L. da Victoria 1548-1611  
 

Agnus Dei  Lam Gods, 
qui tollis peccata mundi  dat de zonden der wereld wegdraagt 
Agnus Dei  Lam Gods, 
qui tollis peccata mundi  dat de zonden der wereld wegdraagt 
miserere nobis.  ontferm U over ons.  
Dona nobis pacem.  Geef ons vrede.  

 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u.  

en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.  (met een knikje) 

 

communie 
u kunt de ansichtkaart voor vrede in het mandje doen bij 
het naar voren gaan. 
 

u kunt ook 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   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

- Schmücke dich, o liebe Seele 
 

 
dankgebed  
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slotlied Geef vrede door van hand tot hand  
Lied 1014: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente,  
                   4 cantorij, 5 allen  

 
2. Geef vrede door van hand tot hand, 
met liefde, onze redding, 
wees vriendelijk in woord en daad, 
bewogen om Gods schepping. 
 

 3. Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen, 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
  

4. De sterke zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven, 
als woorden stokken spreekt de hand, 
in vriendschap, steun en zegen. 
 

5. Geef Christus door van hand tot hand, 
Zijn liefde schenkt ons leven, 
geef vrede door, geef haar een kans, 
een schat om uit te delen. 
 

zending en zegen v. ………………..  
Amen 

  

orgelspel  
 

schaalcollecte  bestemd voor de huurkosten van de kerkgebouwen 
 U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 

IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 s. v. p. vermelden ‘schaal’ 
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 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Na de dienst zal er geen koffie-ontmoeting zijn. 

 
Houdt bij het verlaten de kerk s. v. p. afstand van elkaar. 

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Agenda:  
29 september    12.15u.  Alledagkerk, vg. ds. René van Loon,  
  orgel Wouter Blacquière 
   4 oktober             9.00u.   vroegdienst, vg. ds. Bernard van Verschuer 
 10.30u.  dienst Maaskant Open Grenzen,  

vg. ds. Bernard van Verschuer 
  19.00u.  Choral Evensong, vg. ds. Harold Schorren 

 Laurens Vocaal Ensemble, Wiecher Mandemaker   
   6 oktober 12.15u.   Alledagkerk, vg. Mw. Joke van Rosmalen,  

organiste Thea Verhagen,  
dwarsfluitiste Marie-Christine Goergen.  

Voor het eerst wordt er in de Alledagkerk weer gezongen. 
U bent van harte welkom. LAAT VAN U HOREN!  

11 oktober 10.30u. Schrift en Tafelviering, Laurenspastoraat,   
        
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:  contact@citypastor010.nl 
website:  www.citypastor010.nl  
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