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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

13 juni 2021 – 2e zondag na Trinitatis 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: groen 

 

bij deze dienst 
 

Wij volgen tot Pasen het alternatieve leesrooster dat het Evangelie 
volgens Johannes centraal stelt. Het Gemeenschappelijke Leesrooster (GL) 
kent een A-, B- en C-jaar, waarin respectievelijk Matteüs, Marcus en Lucas 
centraal staan. Dit jaar is het het B-jaar. Er worden ieder jaar wel vaste 
perikopen gelezenuit het Johannesevangelie, zoals de bruiloft te Kana op 
de tweede zondag van Epifanie, de voetwassing op Witte Donderdag, en 
het lijdensverhaal op Goede Vrijdag.   
 

 
 

Vandaag lezen we het prachtige verhaal van de ontmoeting tussen Jezus en 
de Samaritaanse vrouw bij de Jakobsbron. Waar zal de Eeuwige worden 
aanbeden? Daar tegenover staat Micha 4:1-7 met een beeldend visioen . De 
volken zullen optrekken naar de tempel van Jakobs God (4:2). 
 

 
 
 
De cantorij neemt de zangartijen voor haar rekening. Bij het slotlied mag de 
gemeente met twee verzen meezingen, maar enkel op spreekniveau. 
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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 Laurenscantorij 
 

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 8 

in wisselspraak, ouderling en gemeente 
 

antifoon (gezongen door Laurenscantorij) 
 

Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde; 
gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen hoog aan de hemel. 
Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde. 
 

 

HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 

U die aan de hemel uw luister toont – 
met de stemmen van kinderen en zuigelingen 
bouwt u een macht op tegen uw vijanden 
om hun wraak en verzet te breken. 
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Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door u daar bevestigd, 
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, 
het mensenkind dat u naar hem omziet? 
 

U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 
 

schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
 

HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 

 

antifoon (gezongen door Laurenscantorij) 
 

Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde; 
gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen hoog aan de hemel. 
Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde. 

 

wij gaan zitten 

 
smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 

‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie en Gloria  Missa Brevis, A. Gabrieli 1515-1586 
 

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  God van leven, 
van de zondag maak uw woorden 

vruchtbaar in ons midden, 
opdat wij mensen worden 
zoals Jezus, uw Zoon, 
die ons de liefde leert 
die niet vergaat, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen 

 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 

Profeten Micha 4: 1 - 7 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 



 5 

antwoordpsalm  Psalm 92b (gezongen door Laurenscantorij) 
 
antifoon: Rechtvaardigen groeien als palmen, 
 in het huis van de Levende geplant. 
 

Het is goed de Heer te loven, 
Uw naam te bezingen, Allerhoogste, 
in de morgen te getuigen van uw liefde 
en in de nacht van uw trouw, 
bij de klank van de tiensnarige harp 
en bij het ruisend spel op de lier. 
U verheugt mij, Heer, met uw daden, 
ik juich om wat uw hand verricht. 
Hoe groot zijn uw daden, Heer, 
hoe peilloos diep uw gedachten. 
Het dringt tot de dommen niet door 
en dwazen kunnen het niet vatten: 
dat de wettelozen als onkruid gedijen 
en de onrechtvaardigen bloeien 
alleen om te worden verdelgd, voor altijd. 
U, Heer, bent eeuwig verheven, 
maar uw vijanden, Heer, uw vijanden gaan te gronde 
en wie onrecht doen, worden verstrooid. 
U geeft mij de kracht van  een wilde stier, 
met pure olie ben ik overgoten. 
Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer, 
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers. 
De rechtvaardigen groeien op als een palm, 
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog. 
Ze staan geplant in het huis van de Heer, 
in de voorhoven van onze God groeien zij op. 
Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn 
en blijven krachtig en fris. 
Zo getuigen zij dat de Heer recht doet, 
mijn rots, in wie geen onrecht is. 

 
antifoon: Rechtvaardigen groeien als palmen, 
 in het huis van de Levende geplant. 
 



 6 

Evangelielezing Johannes 4: 5 - 26 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
acclamatie Lof zij U, Christus! 

in eeuwigheid. Amen. 
 
uitleg en verkondiging 
 
cantorij lied 188 
 
1. Bij de Jaconbsbron  
stond ik dorstig in de zon  
op het middag uur der schaamte. 
Waar Hij, vreemd genoeg,  
mij, een vrouw om water vroeg,  
mij, Samaritaanse. 
 

2. Als je wist, sprak Hij, 
van Gods gave, jij zou mij  
nu om levend water vragen.  
Water dat Ik geef 
lest je dorst zolang je leeft,  
laaft je alle dagen. 
 

refrein: Wij horen helder het geluid van levendmakend water. 
 Kom schenk uw woord als water uit, vervul ons met genade. 
 
3. Als een springfontein  
zal dit water zijn,  
de vervulling van verlangen. 
Kruik, wat klink je hol,  
met je buik van leegte vol.  
Breek om te ontvangen. 
 

4. Meer dan Jacob, Gij  
die uw bron ontsluit voor mij,  
laat uw zegeningen stromen,  
Christus die mij drenkt  
en mij levend water schenkt, 
laat mij tot U komen. refrein 
 

 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

voorbede na iedere intentie: …...  
 

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

 

stil gebed 
 

slotgebed    
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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, A. Gabrieli 1515-1586 
 

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 
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Agnus Dei  Missa Brevis, A. Gabrieli 1515-1586 
 

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. 

 
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 
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slotlied lied 653: 1, 3 en 7 
 

vers 1: cantorij 
vers 3 en 7: cantorij en gemeente op spreekniveau 
 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
    Verborgene die bij ons zijt, 
    zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
    de aarde en de aardse tijd, 
    o Christus, die voor ons begin 
    en einde zijt, der wereld zin! 
 
3. Gij zijt het water ons ten leven; 
    de bronnen van de eeuwigheid 
    zijn ons ter lafenis gegeven, 
    zijn doorgebroken in de tijd. 
    O Gij, die als een bron ontspringt 
    in elk die tot U komt en drinkt. 
 
7. O Christus, ons van God gegeven, 
    Gij tot in alle eeuwigheid 
    de weg, de waarheid en het leven, 
    Gij zijt de zin van alle tijd.  
    Vervul van dit geheimenis 
    uw kerk die in de wereld is. 

 
 
zending en zegen v. ……………….. 

Amen 
  
orgelspel  

 
 
schaalcollecte  bestemd voor Kerk in Actie: missionair werk 
 

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. 
Maak gebruik van een mondkapje,  

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

 
 

In deze dienst:   
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Marianne Amelink 
Diakenen Monique de Jong, Lesley Polak 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel Vincent de Ridder (stagiair) 
Kindernevendienst Paul Absil 
Oppas Aanwezig  
Ontvangst Annelies en Wim Steenbrink 
Bloemen Jacqueline Gronert  
Collecte Herman Docters van Leeuwen, Arjo Overbeeke 
Zilver-afwas Lesley Polak 
Camera Pepijn Bakker, Marije van Mannekes 
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Agenda:   vanavond Gregoriaanse Vespers 
 
15 juni 12.15u. Alledagkerk, vg. ds. Helene Perfors 

 
20 juni   9.00u. vroegdienst, vg. ds. Niels de Jong 
 10.30u. dienst Maaskant Open Grenzen, 

vg. ds. Bernard van Verschuer 
 17.00u. De Samaritaan, ds. Jeroen Hagendijk 
 19.00u. Bachorgelvespers, Hayo Boerema 

vg. Henk Koekoek  
 

22 juni 12.15u. Alledagkerk, vg. mw. Joke van Rosmalen 
 

27 juni    9.00u. vroegdienst, vg. ds. Bram Robbertsen 
 10.30u. Schrift & Tafel, vg. ds. Harold Schorren  
 17.00u. De Samaritaan, ds. René van Loon 
 19.00u. nog niet bekend 

    
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  
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