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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

13 mei 2021 – 40e Paasdag (Hemelvaart) 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: wit 

 

bij deze dienst 
 

Op de veertigste Paasdag viert de Kerk de Hemelvaart van haar Heer. Zij 
volgt daarin het tijdspad zoals de evangelist Lucas dat geeft in zijn tweede 
boek: de Handelingen der Apostelen. Het boek beschrijft hoe het verder ging 
met de gemeente na de dood van Christus. Hij is verrezen, maar hoe? 
Staande bij het lege graf rijst de vraag: waar zien wij Hem terug? 
De profeet Ezechiël wordt geroepen en krijgt een blik in de hemel; zoals later 
Johannes ook zal krijgen in het boek Openbaring. Wat hij ziet, kan hij enkel 
beschrijven in mensentaal. 
 

 
 

Lucas eindigt zijn evangelie met de hemelvaart van Jezus op dezelfde dag als 
de opstanding, Maar in zijn tweede boek is Jezus voor zijn hemelvaart nog 
veertig dagen bij de leerlingen. Het mag duidelijk zijn; zijn tijdsaanduiding 
van Hemelvaart is geen feit maar betekenis. Veertig dagen… 
Ook deze ochtend vieren we de Maaltijd. Misschien juist deze ochtend. Een 
koningschap in de hemel lijkt zo ver, maar is werkelijkheid in het breken van 
het brood. Daar zien we Hem terug. 
 

Gemeentezang is helaas nog niet mogelijk. 
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 
orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

- Praeludium in G, BWV 541 
 
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  Eeuwige, onze God,  
wij die U nooit hebben gezien, - 
zie ons hier staan. 
Wij die van U hebben gehoord, - 
hoor Gij ons aan. 
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, - 
wees onze hulp, 
en dat Gij alles hebt gemaakt, - 
maak alles nieuw, 
en dat Gij ons bij name kent, - 
leer ons U kennen, 
die Bron van leven wordt genoemd, - 
doe ons weer leven, 
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 
wees hier aanwezig. 

 

introïtus    Psalm 47 
in wisselspraak, ouderling en gemeente 
 

Klap in de handen, o volken, 
juich God toe met jubelzang: 
geducht is de HEER, de Allerhoogste, 
machtige koning van heel de aarde. 
 

Volken dwong hij voor ons op de knieën, 
naties legde hij aan onze voeten. 
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Hij koos voor ons een eigen land, 
de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft.  
 

Onder gejuich steeg God omhoog, 
de HEER steeg op bij hoorngeschal. 
Zing voor God, zing een lied, 
zing voor onze koning, zing hem een lied: 
God is koning van heel de aarde. 
Zing een feestelijk lied. 
 

God heerst als koning over de volken, 
God zetelt op zijn heilige troon. 
De vorsten van de volken zijn bijeen 
in het gevolg van Abrahams God. 
Zijn schildwachten zijn ze op aarde. 
Hoog is hij verheven. 
 

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

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

 

Gloria  Lied 304 (solo) 
 

1. Zingt van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen, 
hemel en aarde wilt zijn naam bezingen: 
houdt Hem in ere! 

 

2. Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven, 
luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 
houdt Hem in ere! 

 

3. Zingt van de Geest, adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houdt Hem in ere! 
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groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 

gebed Verborgen God, 
van de zondag Gij laat niet los 

het werk van uw handen. 
Open ons hart voor uw Woord 
en doe ons horen naar alles 
wat Jezus, uw Zoon, 
ons gezegd heeft. 
Open onze mond 
om uw trouw bekend te maken 
aan alle mensen, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen 

wij gaan zitten 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 

Profeten Ezechiël 1:1,4-5a,26-28a 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

antwoordpsalm  Psalm 93 
de organist improviseert op Psalm 93 
wij kunnen de NBV-tekst in onszelf lezen 

 

De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed, 
de HEER is met macht bekleed en omgord. 
Vast staat de wereld, zij wankelt niet, 
en vast staat van oudsher uw troon, 
u bent van alle eeuwigheden. 
 

De stromen verheffen, HEER, 
de stromen verheffen hun stem, 
luid verheffen de stromen hun stem. 
Maar boven het geraas van de wijde wateren, 
van de machtige baren der zee, 
is hoog in de hemel de machtige HEER. 
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Uw uitspraken zijn betrouwbaar. 
Heiligheid is van uw huis het sieraad, 
HEER, tot in lengte van dagen. 

 

Evangelielezing Lucas 24:49-53 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

acclamatie Lof zij U, Christus! 
in eeuwigheid. Amen. 

 

uitleg en verkondiging 
 

solo Lied 662 
 

1. Heer, komt in deze tijd 
uw heerschappij, 
het einde van de strijd, 
de stad waar vrij, 
uit boze droom ontwaakt, 
de mensen wonen, 
tot een gezin gemaakt, 
Gods dochters en Gods zonen? 

2. Heer, gaat Gij van ons heen, 
in deze tijd? 
Vermaakt Gij ons alleen 
uw dienstbaarheid? 
Laat Gij ons dan voorgoed 
in hoop en vrezen 
en mag uw vredegroet 
het laatste woord niet wezen? 
 

3. Uit uw verborgenheid 
hebt Gij vervuld 
het perk van deze tijd 
met Gods geduld. 
Uw woord doet telkens weer 
de harten branden. 
Gij blijft nabij, o Heer, 
met zegenende handen. 

4. Gedreven door de Geest 
gaan wij getroost 
de weg van alle vlees, 
die onverpoosd 
de Zoon des mensen gaat, 
te allen tijde, 
tot Hij weer voor ons staat, 
zoals Hij van ons scheidde. 

 

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

voorbede na iedere intentie: …...  
 

zo bidden wij: 
God van leven en licht, maak alles nieuw.  
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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: 
 

 Heilig, heilig, heilig,  
o Heer van alle machten, 
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge! 
 

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 
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Agnus Dei  LB 408g (solo) 
 

 Die zich breken laat, onze schulden draagt, 
doe ons proeven van uw vrede. 
Die zich breken laat, onze schulden draagt, 
doe ons proeven van uw vrede. 

 Die zich breken laat, onze schulden draagt, 
 doe ons proeven van uw vrede. 
 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 

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

 
communie wij spreken de volgende woorden nu al uit 

en niet meer bij het uitreiken van brood en wijn. 
 

Het lichaam van Christus, brood uit de hemel. 
Amen. 
Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk. 
Amen. 

 
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   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

- Andante, BWV 528 
 
dankgebed  

allen gaan staan 
 

 
zending en zegen v. ……………….. 

Amen 
  
orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

- Fuga in G, BWV 541 
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schaalcollecte  bestemd voor Edukambani 
Edukambani staat voor: Educatie voor Ukambani.  Het motto is: breng Keniaans 
talent tot bloei! Deze stichting zet zich in voor kansarme talentvolle jongeren in 
Ukambani, Kenia, door het betalen van hun schoolgeld voor de middelbare school 
en voor beroepsopleidingen. Stichting Edukambani werkt samen met een 
Keniaanse partner, Ganspro. De Stichting draait  geheel op giften van 
particulieren en kerken en is ANBI gecertificeerd. Zie ook www.edukambani.nl.  
Het Laurenspastoraat is al gedurende vele jaren verbonden aan deze Stichting. 
 

U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 t. n. v. Laurenspastoraat 
Rotterdamonder vermelding van  ‘schaal’ en de datum van 
de dienst. 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Na de dienst zal er geen koffie-ontmoeting zijn. 
Maak gebruik van een mondkapje,  

houd afstand bij het verlaten van de kerk 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

 

In deze dienst:   
Voorganger ds. Harold Schorren, 

Laurenspastor 
solozang Ineke van Houwelingen - 

Rook 
Ouderling Nico Nieboer orgel Hayo Boerema 
Diakenen Iteke van der Vlugt, 

Monique de Jong 
ontvangst Elizabeth Poot,  

Ank van der Spek 
  collecte Willem de Jong 
 

Agenda: 16 mei   9.00u. vroegdienst, vg. ds. Bert Kuipers 
 10.30u. dienst MKOG, vg. ds.Bernard van Verschuer 
 19.00u. cantatedienst, zie laurenscantorij.nl  

 

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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