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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

27 juni 2021– 2e Zondag van de zomer 
Dienst van Schrift en Tafel  

de kleur: groen 
 

bij deze dienst 
 
Veel mensen geloven in complottheorieen, en ook wel in de liefde, maar 
geloven in wonderen? Nee… 
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INTREDE 
 

de klokken worden geluid 

orgelspel Aus tiefer Not, BWV 686 
 Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
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 cantor 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 28:1-2 
  in wisselspraak, ouderling en gemeente 

 

antifoon (gezongen door cantorij) 
 

De Heer is de sterkte van zijn volk, 
een burcht van heil is Hij voor zijn gezalfde. 
Verlos uw volk en zegen uw erfdeel, 
Weid hen en draag hen tot in eeuwigheid. 
 

U, Heer, roep ik aan, 
mijn rots houd U niet doof. 
Als U blijft zwijgen, word ik een dode  
met de doden in het graf. 
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Hoor mijn smeekbede, 
als ik U om hulp roep, 
als ik mijn handen ophef 
naar het hart van uw heiligdom. 
 

antifoon (gezongen door cantorij) 
 

De Heer is de sterkte van zijn volk, 
een burcht van heil is Hij voor zijn gezalfde. 
Verlos uw volk en zegen uw erfdeel, 
Weid hen en draag hen tot in eeuwigheid. 
 

wij gaan zitten 
 

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

 
Kyrie en Gloria uit Missa sine nomine  W. Byrd 1543-1610 
 

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. 
 
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. 

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 draagt, 
ontferm U over ons.  
Die de zonden der wereld draagt,  
hoor ons gebed. 
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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. 

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, die mensen geneest  
van de zondag en tot leven roept 

door het heilzaam Woord 
van profeten en apostelen, 
open ons voor Jezus, uw Zoon, 
en doe ons hier 
 de kracht ervaren 
die van Hem uitgaat 
en ons zal doen herleven, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen 
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DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten Hosea 14:1-7  
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm Psalm 130a 

(gezongen door cantorij) 
 

1. Uit angst en nood stijgt mijn gebed. 
O Heer, wil naar mij horen! 
Wanneer Gij op ons falen let, 
zijn wij, o God, verloren. 
Maar in uw eindeloos geduld 
delgt Gij de menselijke schuld 
en zegent die U vrezen. 
 

2. Ik hoop op God de Heer en wacht 
het woord dat Hij zal spreken. 
Al loopt het naar de middernacht, 
ik volg zijn heilig teken. 
Mijn hart is in de donkerheid 
een wachter die het licht verbeidt, 
een wachter op de morgen. 
 

3. Hoop, Israël, op God de Heer 
die rijk is aan genade. 
Want Hij verlaat u nimmermeer, 
al kiest gij ook ten kwade. 
Hij leidt u door de woestenij 
en maakt gans Israël eens vrij 
van ongerechtigheden. 

 
Evangelie Johannes 4:43- 52 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
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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.  (Openbaring  4:11) 

 
uitleg en verkondiging 
 
cantorij Lied 713: 1, 2 en 5 
 

 1. Wij moeten Gode zingen 
Halleluja, 
om alle goede dingen 
Halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
Halleluja. 
 

2. Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
 

3. Wij moeten Gode zingen 
Halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
Halleluja. 
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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: 
 
Sanctus en Benedictus   
uit uit Missa sine nomine  W. Byrd 1543-1610 

 
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. 
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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. Maranatha. 
 

…… 
 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 uit Missa sine nomine  W. Byrd 1543-1610 
 

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 mand doen. 
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U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
Laurenspastoraat Rotterdam 
s. v. p. vermelden ‘datum en rondgang’. 

 
Tafelmuziek   Adagio uit Symphonie II 
 Charles-Marie Widor (1845-1937) 
 

dankgebed  

allen gaan staan 

slotlied lied 869: 1, 3 en 6 

gezongen door cantorij en (2 strofen) door gemeente op 
spreekniveau 
 

1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
oorsprong van al het goede, 
de God die louter wondren doet. 
Wij leven in zijn hoede, 
die onze vrede is, onze vreugd, 
in wie zich heel ons hart verheugt. 
 

3. Wat onze God in de aanvang schiep, 
dat wil Hij ook bewaren; 
wat onze God tot aanzijn riep 
doet Hij zijn trouw ervaren. 
De Heer regeert, en het is goed 
waar Hij de mensen wonen doet. 
Geeft onze God de ere! 
 

6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang 
van ganser harte prijzen 
en in mijn lied, mijn lofgezang 
mijn dank aan U bewijzen. 
Mijn hart, verheug u in de Heer, 
lichaam en ziel, verblijdt u zeer! 
Geef onze God de ere! 
 

zending en zegen v. ……………….. 
Amen 
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orgelspel improvisatie 

 
schaalcollecte  bestemd voor 

Steunpunt voor migranten met een visuele beperking 
 

Dit steunpunt is een initiatief van de Stichting Beter Zien 
Anders Kijken (BZAK) die o.a. lotgenotenbijeenkomsten 
aanbiedt in het Huis van de Wijk aan de Kipstraat 37. 
 

Migranten die blind of slechtziend zijn kunnen de Nederlandse 
taal niet leren omdat reguliere opleidingen ze weigeren les te 
geven. De kennis over visuele beperkingen en taalleren 
ontbreekt. 
 
‘Stichting Beter Zien Anders Kijken’ (BZAK) geeft deze 
migranten taalles. Ze krijgen in buurthuis ‘De Kip’ één op één 
les. 
 
Slechtziende migranten kunnen met het openbaar vervoer 
komen maar zij die blind zijn durven dit niet. Ze maken gebruik 
van ‘Travel’. Deze taxi kost hen wekelijks een bepaald bedrag, 
afhankelijk van de afstand die ze af moeten leggen. 
 
De migranten zijn afhankelijk van een uitkering. Enkelen 
hebben moeite met de financiering. Daarom doet BZAK een 
beroep op u. 
 

 U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam 

 s. v. p. vermelden ‘datum en 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. Marloes Meijer, Engelen 

Ouderling Marco Hoogerbrugge 
Diakenen Wim de Jong, Pieter de Bruin 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel Hayo Boerema 
Kindernevendienst Coreline Schep 
Oppas Jacqueline Nieuwstraten 
Ontvangst Dick Engelfriet, Annemieke van der Kooij 
Bloemen Anja Koole   
Collecte André Ouwehand, Sjaak Schilder 
Zilver-afwas Pieter de Bruin 
Camera Renske Wassink, Peter Groeneweg 

 
 
 Agenda:  17.00u. De Samaritaan, ds. René van Loon 
  19.00u.  GEEN vespers 
 

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

   4 juli   9.00u. vroegdienst, vg. ds. Bert Kuipers 
 10.30u. 

 
17.00u. 

dienst Maaskant Open Grenzen, 
vg. ds. Bernard van Verschuer 
De Samaritaan, ds. Arie de Fijter 

 19.00u. GEEN Choral Evensong  
 

   6 juli 12.15u. Alledagkerk, vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
 

11 juli    9.00u. vroegdienst, vg. ds. René van Loon 
 10.30u. 

 
17.00u. 

Schrift & Tafelviering Laurenspastoraat 
vg. ds.Harold Schorren, Laurenspastor 
De Samaritaan, ds. René van Loon 

 19.00u. GEEN vespers 
 

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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