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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

Gezamenlijke dienst Maaskant Open Grenzen en Laurenspastoraat 
 

23 mei 2021 – 50e Paasdag, Pinksteren 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: rood 

 
 

‘De gave van de Geest aan de gemeente 
kenmerkt haar identiteit als gemeente van de Verrezene.’ 

(Dienstboek I, blz 925). 
 

 
 
 

Gemeentezang is helaas nog niet mogelijk. 
De cantorij neemt de zangpartijen voor haar rekening. 
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 
orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

- Komm Gott Schöpfer Heilger Geist, BWV 667 

 
verwelkoming en mededelingen   
 
Pinksterlied  lied 670:  1, 2, 7 
 

1. Kom Schepper God, o heilige Geest, 
daal in de mensenharten neer, 
zij zijn uw schepselen geweest, 
herschep hen in genade, Heer. 
 

2. Uw naam is Trooster. Gij geleidt, 
o goddelijk geschenk, ons voort, 
o balsem die ons werd bereid, 
o bron van vuur, o levend woord. 
 

7. Lof zij de Vader, lof de Heer 
die uit de dood is opgestaan, 
de Trooster ook zij lof en eer 
en heerlijkheid van nu voortaan. 

 

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 Laurenscantorij 
 

Wees hier aanwezig, 
God van de machten, licht in ons midden,  
wees onze Heiland, dat wij herleven. 
Wees hier aanwezig, 
dat wij herleven. 
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introïtus    Psalm 68: 2,20 
 in wisselspraak, ouderling en gemeente 

 

antifoon (gezongen door Laurenscantorij) 
 

Halleluja! Zingt God ter eer, psalmzingt zijn naam, 
baant die rijdt door de wolken de heerbaan. 
Heer is zijn naam, juicht voor zijn aanschijn. 
Halleluja! 
 

God staat op, 
zijn vijanden stuiven uiteen, 
zijn haters vluchten als hij verschijnt. 
Geprezen zij de Heer, dag aan dag, 
deze God draagt ons en redt ons. 
 

antifoon (gezongen door Laurenscantorij) 
 

Halleluja! Zingt God ter eer, psalmzingt zijn naam, 
baant die rijdt door de wolken de heerbaan. 
Heer is zijn naam, juicht voor zijn aanschijn. 
Halleluja! 

wij gaan zitten 

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

Kyrie en Gloria  Missa Brevis, Ton de Leeuw 1926-1996 
 

Kyrie eleison,  Heer, ontferm U 
Christe eleison,   Christus, ontferm U  
Kyrie eleison.  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. 
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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.  

 

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 wegdraagt,  
ontferm U over ons.  
Die de zonden der wereld wegdraagt, hoor ons gebed. 
Gij die gezeten zijt aan de rechterhand  
van God de Vader, ontferm U over ons. 

 

Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen bent 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 
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Gebed  Eeuwige God, 
van de zondag open ons hart 
 voor uw heilige Geest, 

verlicht ons en maak ons één. 
Kom de aarde herscheppen  
en de mensen vernieuwen  
door de kracht van uw liefde,  
de taal waarin alle volken U mogen verstaan  
door uw Zoon, Jezus Christus,  
op deze dag der dagen  
en heel ons leven. 
Amen 

 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 

Thora Genesis 11: 1-9  
  

 Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
 

antwoordpsalm  Psalm 104a (gezongen door Laurenscantorij) 
 

Refrein: Zend Ge uw ademtocht, uw werken ontstaan: 
 het gelaat van de aarde vernieuwt Gij. 
 

1. Loof, mijn ziel, de Heer! 
Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij, 
met glans en luister bekleed, 
gehuld in een mantel van licht. Refrein 
 

2. Gij grondde de aarde op haar zuilen, 
Onwrikbaar, eeuwig van duur, 
dekte haar met een sluier, de oerzee. 
Het water stond boven de bergen. Refrein 
 

3. Ongeteld zijn uw werken, o Heer, 
Gij schiep ze alle met wijsheid. 
Van uw rijkdom vervuld is de aarde. 
Eeuwig zij roem van de Heer. Refrein 
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Epistel Handelingen 2: 1-11 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

Halleluja 338m (gezongen door Laurenscantorij) 
 

Halleluja, halleluja, halleluja 
 

Kom, o Geest, vervul ons hart met licht,  
ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

 

Halleluja, halleluja, halleluja 
 

Evangelie Johannes 14: 8-17 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

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

 

uitleg en verkondiging  
 

lied 672: 1, 4 en 5 
 

1. Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de heilige Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 
 

4. Gij liefdevuur van God, 
kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin tezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij 's Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus' beeld, 
door woord en brood en wijn. 
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5. Des Heren tafel brengt 
ons tot elkaar in vrede. 
Deel Gij ons Christus' bloed 
en Christus' lichaam mede. 
Weer Gij de vijand af 
die sluw ons scheiden wil. 
Maak ons in Christus één, 
gelovig, blij en stil. 

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

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

God van leven en licht, maak alles nieuw.  
 

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: 

 

 Sanctus en benedictus 
Missa Brevis, Ton de Leeuw 1926-1996 
 
 

Sanctus, sanctus, sanctus!   Heilig, heilig, heilig! 
Dominus Deus Sabaoth!   Heer God Zebaoth! 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  Hemel en aarde zijn vol van uw 

heerlijkheid. 
Osanna in excelsis.    Hosanna in den hoge. 
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Benedictus qui venit    Gezegend Hij die komt 
in nomine Domini    in de naam van de Heer. 
Osanna in excelsis.    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 

 
Agnus Dei  Missa Brevis, Ton de Leeuw 1926-1996 
 

Agnus Dei    Lam Gods, 
qui tollis peccata mundi  dat de zonden der wereld wegdraagt 
miserere nobis.   ontferm U over ons.  
Agnus Dei    Lam Gods, 
qui tollis peccata mundi  dat de zonden der wereld wegdraagt 
miserere nobis.   ontferm U over ons.  
Agnus Dei    Lam Gods, 
qui tollis peccata mundi  dat de zonden der wereld wegdraagt 
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 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. 
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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   O Holy Spirit, Lord of grace, Chr. Tye 1505-1572 
 

O Holy Spirit, Lord of grace 
eternal source of love, 
inflame, we pray, our inmost hearts 
with fire from heav’n above. 
As thou dost join with holiest bonds 
the Father and the Son, 
so fill us all with mutual love 
and knit our hearts in one. 

 

 
dankgebed 
  

allen gaan staan 
 

slotlied lied 675 
 
1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
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zending en zegen v. ……………….. 
 Amen 
  
orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

- Komm Heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651 
 

schaalcollecte  bestemd voor de Pinksterzending (Kerk in Actie) 
 
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. 
Dankzij de bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de bijbelverhalen lezen. Ieder jaar delen ze 
via de kerken losse bijbelboeken uit, met een aantal vragen bij elk hoofdstuk. De 
kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen 
en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele 
familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot 
festival op verschillende plekken in Egypte. Elke kerk komt er met een 
kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben 
geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte 
en wereldwijd. Doet u mee? Van harte aanbevolen. 

 
 

U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 t. n. v. Laurenspastoraat 
Rotterdam onder 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:   
Voorgangers ds. Bernard Van Verschuer en ds. Harold Schorren 
Ouderlingen Liesbeth van Heel, Raimond Fraanje  
Diakenen Iteke van der Vlugt, Dideri Mattijsen 
Laurenscantorij  Wiecher Mandemaker 
Orgel  Hayo Boerema 
Ontvangst Tom Boesten/Carola Scholten, Monique de Jong 
Collecte Willem de Jong 
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Agenda: vanavond GEEN Vespers 
 

25 mei 12.15u. Alledagkerk, vg. mw. Joke van Rosmalen 
 

30 mei   9.00u. vroegdienst, vg. ds. Bert Kuipers 
 10.30u. dienst Maaskant Open Grenzen, 

vg. ds. Laurens Korevaar 
 19.00u. Bachorgelvespers, Hayo Boerema 

vg. Paul van Mansum  
 

  1 juni 12.15u. Alledagkerk, vg. ds. Jan Manni 
 

   6 juni    9.00u. vroegdienst, vg. ds. Guus Koelman 
 10.30u. dienst Maaskant Open Grenzen, 

vg. ds. Bernard van Verschuer 
 19.00u. nog niet bekend 

    
  8 juni 12.15u. Alledagkerk, vg. ds. René van Loon 

 
13 juni   9.00u. vroegdienst, vg. ds. Harold Schorren 
 10.30u. Schrift & Tafel, vg. ds. Harold Schorren 
 19.00u. Gregoriaanse Vespers, Schola 

vg. Anneke van Mansum 
 

Iedere vrijdag 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:  contact@citypastor010.nl 
website:  www.citypastor010.nl  

 
 
 

MAASKANT OPEN GRENZEN 
predikant  ds. Bernard van Verschuer  
secretariaat  Grotekerkplein 27, bezoekadres 101    
   3011 GC  Rotterdam     
telefoon    06 404 100 41      
bankrek.   NL76 INGB 0000 7665 04 
   t.n.v. Werkgroep Open Grenzen 
   Rotterdam  
e-mail:    mkog@kerkenindelaurens.nl 
website   www.kerkenindelaurens.nl  
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