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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

8 november 2020 – 8e zondag van de herfst 
Dienst van Schrift en Tafel  

de kleur: groen 
 

bij deze dienst 
 

 
 
‘Of het zal zijn als…’ Zo begint de evangelielezing van vandaag (Matteüs 
25:14-30). Opnieuw vertelt Jezus een gelijkenis om aan te geven hoe het 
met het koninkrijk van de hemel zal zijn. De vraag is: doen we iets met wat 
ons gegeven is?  
In de lezing uit Jesaja (Jes 48:17-21) klinkt een verzuchting: ‘Luisterde je 
maar naar mijn geboden, dan zou jouw vrede zijn als een rivier…’ 
In een tijd waarin we ons afvragen of niet alles onder onze handen 
afbreekt, wordt ons verteld dat we ook veel in eigen hand hebben. ‘Trek 
weg uit Babel’, schrijft Jesaja. Welke toekomst kiezen onze voeten? 
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

orgelspel  
  

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  LB 294  

gezongen door Laurenskwartet 
 

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 98  - in wisselspraak, ouderling en gemeente 

 

antifoon (gezongen door Laurenskwartet) 
Alle einden der aarde  
aanschouwen het heil van Hem, onze God. 
 

Zing voor de HEER een nieuw lied: 
wonderen heeft hij verricht. 
Zijn rechterhand heeft overwonnen, 
zijn heilige arm heeft redding gebracht. 
De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt, 
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. 
 

Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw 
voor het volk van Israël. 
De einden der aarde hebben het gezien: 
de overwinning van onze God. 
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Juich de HEER toe, heel de aarde, 
juich en jubel, zing het uit. 
Zing voor de HEER bij de lier, 
laat bij de lier uw lied weerklinken. 
Blaas op de ramshoorn en de trompetten, 
juich als de HEER, uw koning, verschijnt. 
 

Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, 
laat juichen de wereld met haar bewoners. 
Laten de rivieren in de handen klappen 
en samen met de bergen jubelen 
 

voor de HEER, want hij is in aantocht 
als rechter van de aarde. 
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, 
de volken oordelen naar recht en wet. 
 

antifoon (gezongen door Laurenskwartet) 
Alle einden der aarde  
aanschouwen het heil van Hem, onze God. 

 
wij gaan zitten 

 
smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 

‘zo bidden wij:’ 
 
Kyrie en Gloria  uit: Missa brevis, G.P. da Palestrina (1525-1594) 
 

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. 
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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. 
Cum sancto spiritu  
in gloria Dei patris. 
Amen. 

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.  
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, Heilige van Israël, 
van de zondag die ons op wegen leidt 

waar wij vrede vinden, 
schenk ons door uw Woord 
de wijsheid die leven mogelijk maakt, 
en vervul ons verlangen 
naar uw koninkrijk 
door Jezus, uw Zoon, 
die ons wil doen delen in uw bezit, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen 

 
aandacht voor de kinderen 

Zij komen bij het Avondmaal weer in de kerk terug.  
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DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profetenlezing Jesaja 48:17-21 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm Psalm 70 

gezongen door Laurenskwartet 
 

1. Haast U om mij te redden, God! 
O Heer, doe uw verlossing dagen. 
Maak hen beschaamd die mij belagen. 
Drijf met de spotters zelf de spot. 
Verlos, o Heer, mij uit de handen 
van wie mij naar het leven staan. 
Doe Gij het lachen hun vergaan, 
dan vluchten zij voor eigen schande. 
 

2. Laat die U zoeken in hun nood 
verheugd een vrolijk lied beginnen. 
Laat allen die uw heil beminnen 
voortdurend zingen: God is groot! 
Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 
Haast U tot mij, bevrijd mij, Heer! 
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 
maar spoed U om mijn lot te wenden. 
 

Evangelielezing Matteüs 25:14-30 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
acclamatie LB 339 e  

gezongen door Laurenskwartet 
 

Waardig zijt Gij, onze Heer en onze God,  
te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht. 
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uitleg en verkondiging 
 
credo 343 

gezongen door Laurenskwartet 
 
Geloofd zij God die heel de wereld tot leven wekt, 
die aarde, zon en sterren met jubel schept, 
die hoort de klacht van kleinen, hen ziet en redt. 
 
Geloofd zij God die kwam ter wereld, Maria’s zoon, 
die mensen hielp en meeleed en werd gedood. 
Hij leeft, geloofd zij Christus die bij ons woont. 
 
Geloofd zij God die in de wereld met vuur en geest 
ons zuivert en doet opstaan en muren breekt, 
tot alle volken één zijn in Christus’ geest. 
 
Geloofd zij God die tijd en wereld ver overstijgt, 
die is en was en zijn zal en met ons blijft 
en als het al ineenstort betrouwbaar blijkt. 

 

 
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  
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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: 
 

Sanctus en 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”  
 
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 

 



 8 

Agnus Dei  uit: Missa brevis, G.P. da Palestrina (1525-1594) 
 

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 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   orgelspel 
 
dankgebed  

 
allen gaan staan 

 
slotlied Lied 799: 1, 4 en 5 

gezongen door Laurenskwartet 
 

1. Kom, kinderen, niet dralen, 
want de avond is nabij! 
Wij zouden licht verdwalen 
in deze woestenij. 
Komt, vatten wij dan moed 
naar de eeuwigheid te streven, 
van kracht tot kracht te leven. 
In 't eind is alles goed. 
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4. Wij gaan als ingekeerden 
stil door een vreemd gebied, 
verachten voor de wereld, 
die men niet hoort of ziet. 
Maar geeft men op ons acht, 
dan hoort men hoe wij zingen 
van onze grote dingen: 
wij weten wat ons wacht! 
 

5. Kom, laat ons voortgaan, kindren! 
De Vader staat ons bij. 
Zou soms de last ons hind'ren, 
Hij gaat aan onze zij. 
Ja, Hij bemoedigt ons 
en zendt in de verschrikking 
zijn zon tot een verkwikking: 
Hij maakt het goed met ons! 

 
 
zending en zegen v. ……………….. 

Amen 
  
orgelspel  

 
schaalcollecte  bestemd voor actie Vangnet 

 

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. 
Maak gebruik van een mondkapje,  

houd afstand bij het verlaten van de kerk 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  
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In deze dienst:   
Voorganger ds Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Nico Nieboer 
Diakenen Monique de Jong, Marco Samson 
Orgel  Hayo Boerema 
Laurenskwartet Martha Bosch, sopraan 

Femke van Driel, alt 
Wiecher Mandemaker, tenor 
Johan Vermeer, bas 

Kindernevendienst Naomi Spiering 
Oppas Pepijn Bakker 
Ontvangst/koffie Sija Burggraaf, Henk Tiller 
Bloemen Geertrui ‘s Graeuwen 
Collecte Herman Docters van Leeuwen, Arjo Overbeeke 
Zilver-afwas Margrieth Eikenbroek, Marco Samson 
 

………… 

Agenda: 

10 november 12.15u.  Geen Alledagkerk i. v. m. coronaregels 
 

15  november             9.00u.   vroegdienst, vg. ds. Wout van der Spek 
 10.30u.  dienst Maaskant Open Grenzen,  

 vg. ds. Bernard van Verschuer, 
  19.00u.  Cantatedienst,  
         vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
       onder voorbehoud 

(zie website: www.laurenscantorij.nl)  
 

17 november 12.15u.  Geen Alledagkerk i. v. m. coronaredels   
 

22 november   9.00u.   vroegdienst, vg. ds. Niels de Jong 
 10.30u.  Schrift en Tafelviering, Laurenspastoraat,   
          vg. ds. Bernard van Verschuer 
           Laurenscantorij o. l. v. Wiecher Mandemaker  
 19.00u.  Vespers  onder voorbehoud     
 

Iedere vrijdag  12.30u.  Gebed voor Vrede en Verzoening  
        (Coventry Prayer)  
                 (NIET op 13 november i. v. m. coronaregels) 
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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:  contact@citypastor010.nl 
website:  www.citypastor010.nl  

mailto:scriba@laurenspastoraat.nl
http://www.kerkenindelaurens.nl/
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