Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam
25 oktober 2020 – 6e zondag van de herfst
Dienst van Schrift en Tafel
de kleur: groen
bij deze dienst
Midden in de tweede corona-golf en de maatschappelijke discussies over
de maatregelen en adviezen van het kabinet, klinken deze zondag lezingen
waarin de wetten en regels van God centraal staan. In Deuteronomium
geeft Mozes het volk Israel aanwijzingen voor een goede toekomst in het
land Kanaän. In Matteüs testen de Farizeeën Jezus via een wetgeleerde die
hem vraagt wat in zijn ogen het allergrootste gebod is. Om in het land aan
de overkant te komen, het land van melk en honing, zijn volgens Jezus
twee geboden het meest essentieel: God liefhebben en je naaste als jezelf.
De enige manier om dat land te bereiken is dat te doen met totale
overgave: “Met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand.” Zouden
we met die twee geboden ook aan de overkant van onze hedendaagse
crises kunnen komen? En hoe zal dat land van melk en honing er dan
uitzien?

INTREDE
de klokken worden geluid

orgelspel

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Praeludium in a, BWV 569

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
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drempelgebed

LB 294
gezongen door voorganger en cantorij

Wees hier aanwezig,
God van de machten, licht in ons midden,
wees onze Heiland, dat wij herleven.
Wees hier aanwezig,
dat wij herleven
introïtus

Psalm 138 - in wisselspraak, ouderling en gemeente
antifoon (gezongen door cantorij)
Wanneer ik wandel temidden van benauwdheid,
behoudt Gij mij in het leven
Uw rechterhand verlost mij.
1

Ik wil u loven met heel mijn hart, *
voor u zingen onder het oog van de goden,
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mij buigen naar uw heilige tempel, °
uw naam loven om uw liefde en trouw: *
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
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Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, *
mij bemoedigd en gesterkt.
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Laten alle koningen op aarde u loven, Heer, *
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
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Laten zij de wegen van de Heer bezingen: *
‘Groot is de majesteit van de Heer.
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De Heer is hoogverheven!
Naar de nederige ziet hij om, *
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’
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Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, *
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
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uw rechterhand brengt mij redding. *
De Heer zal mij altijd beschermen.
Heer, uw trouw duurt eeuwig, *
laat het werk van uw handen niet los.
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antifoon
Wanneer ik wandel temidden van benauwdheid,
behoudt Gij mij in het leven
Uw rechterhand verlost mij.
wij gaan zitten

smeekgebed

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

Kyrie en Gloria

uit : Missa sine nomine
W. Byrd 1543-1623

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.
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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.

groet

De Heer zal bij U zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

Gebed
van de zondag

Gij, die ons uw Naam
op de lippen hebt gelegd,
open ons hart
voor uw bevrijdend Woord,
opdat wij leven en liefhebben
en onze kinderen uw heerlijkheid zien,
zoals Gij die ons getoond hebt
in Jezus, Zoon van David,
deze dag en alle dagen van ons leven.
Amen

aandacht voor de kinderen
De kinderen kunnen naar de kindernevendienst.
Zij komen bij het Avondmaal weer in de kerk terug.

DE HEILIGE SCHRIFT
Thoralezing

Deuteronomium 6: 1 - 9
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.
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antwoordpsalm

Psalm 1: vers 1 en 3
gezongen door cantorij

1
Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich met spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.
3
Gans anders zal 't de goddelozen gaan:
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan.
Zij kunnen zich voor God niet staande houden,
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden.
God kent die wandelt in het rechte spoor,
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.
Evangelielezing

Matteüs 22: 34 - 46
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

acclamatie

LB 339 e
gezongen door cantorij

Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God,
te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
uitleg en verkondiging
cantorij

Lied 320 1, 2, 3
1
Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.
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2
Bemint uw Heer te allen tijd,
dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
3
Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzigt de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

DE MAALTIJD VAN DE HEER
voorbede

na iedere intentie: …...
zo bidden wij:
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!

stil gebed
slotgebed
nodiging
gebed over de gaven
Tafelgebed

De Heer zij met u.
en met uw Geest.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
U komt onze dank toe….
……en roepen wij uit alle macht:
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Sanctus
en Benedictus

uit : Missa sine nomine

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.

W. Byrd 1543-1623

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

uit : Missa sine nomine
W. Byrd 1543-1623
Agnus Dei
qui tollis peccata mundi
Agnus Dei
qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Dona nobis pacem.

vredegroet

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

De vrede van de Heer zij altijd met u.
en met uw Geest.
Wenst elkaar de vrede. (met een knikje)
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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

Anonymus, 18e eeuw
- Es ist das Heil uns kommen her

dankgebed
allen gaan staan

slotlied

LB 747: 1, 4, 5
gezongen door cantorij

1
Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.
4
Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.
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5
Ja, Hij zal ons geleiden
in 't schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.
zending en zegen v. ………………..
Amen
orgelspel

Improvisatie

schaalcollecte

bestemd voor predikantsplaatsen
(college van kerkrentmeesters)
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18
s. v. p. vermelden ‘schaal’

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Na de dienst zal er geen koffie-ontmoeting zijn.
Wij verlaten de kerk door de hoofdingang.
Houd afstand van elkaar.
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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In deze dienst:
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Laurenscantorij
Orgel
Kindernevendienst
Oppas
Ontvangst
Bloemen
Collecte
Zilver-afwas

ds. Mirella Klomp
Raimond Fraanje
Iteke van der Vlugt, Lesley Polak
Wiecher Mandemaker
Hayo Boerema
Coreline Schep
Marije van Mannekes
Dick Engelfriet, Mas Overgaauw
Ank van der Spek
Sjaak Schilder, Willem de Jong
Corrie Both, Lesley Polak

Agenda:

Vanavond: 19.00u. Vespers

27 oktober

12.15u. Alledagkerk, vg. ds. Helene Perfors
orgel Wouter Blacquière

1 november

9.00u. vroegdienst, vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor
10.30u. dienst Maaskant Open Grenzen,
vg. ds. Bernard van Verschuer,
Herdenking der gestorvenen
19.00u. Allerheiligenviering,
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor
Luthers Projectkoor o. l. v. Hans Jansen
(zie website kerkenindelaurens.nl)

3 november
8 november

12.15u. Alledagkerk, vg. ds. Tjaard Barnard,
9.00u. vroegdienst, vg. ds. Frits Renes
10.30u. Schrift en Tafelviering, Laurenspastoraat,
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor
Laurenscantorij o. l. v. Wiecher Mandemaker
19.00u. Vespers

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

