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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

11 juli 2021 – 4e zondag van de zomer 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: groen 

ontvestiging ouderling 
 

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 
gelezen uit het Johannesevangelie, zoals de bruiloft te Kana op de tweede 
zondag van Epifanie, de voetwassing op Witte Donderdag, en het 
lijdensverhaal op Goede Vrijdag.   
 

 
                                                                                               kathedraal Chartres 

 

Vandaag lezen we Johannes 5:19-36a. Jezus wekt nogal weerstand op met 
zijn genezingen op de sabbat en door te spreken over God als zijn Vader. 
Zijn reactie hierop is geen helder betoog in hapklare brokken. Hij spreekt 
verder over de relatie tussen Vader en Zoon, over oordeel, over dood en 
eeuwig leven.  
Wat Jezus zegt, lijkt nogal ver van ons geloof en leven af te staan. Maar de 
grote woorden drukken misschien ook wel verlangen uit. De lezing uit de 
Jesaja 26:7-19 gebruikt ook grote woorden als vergezicht en hoopvolle 
toekomst. Welke woorden doen ons opstaan? 
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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  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 84: 1, 5 en 6 allen 
 antifoon: gezongen door cantorij 
 

antifoon  Een wering, een schild is de Heer; 
 zijn gunst zal geen zegening onthouden 
 aan wie in oprechtheid hun weg gaan. 
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5.                        6.     

  
 

 
antifoon  Een wering, een schild is de Heer; 
 zijn gunst zal geen zegening onthouden 
 aan wie in oprechtheid hun weg gaan. 

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

 

Kyrie en Gloria  Laurensmis I,  W. Mandemaker 

 
 

     Voorganger  
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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 Jesaja 26:7-19 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

antwoordpsalm  Psalm 85 b  
  

 refrein: 1 cantorij, 2 allen 

 

 
 
 

1. Gij koos, heer, het land tot het uwe, 
hebt de keer voor Jakob gebracht. 
Herstel ons dan, God die ons heil zijt, 
doorbreek uw afkeer van ons.  
refrein: allen 

2. Zij ontmoeten elkaar, genade en waarheid 
gerechtigheid en vrede – zij kussen elkaar. 
Dan wast waarheid op uit de aarde, 
reikt gerechtigheid neer van de hemel. 
refrein: allen 

 

3. Overvloed geeft de Heer daarenboven: 
Onze aarde draagt haar gewas. 
De gerechtigheid zal voor Hem uitgaan: 
reeds begon op de heerbaan haar loop. 
refrein: allen 
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Evangelielezing Johannes 5:19-36a 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
acclamatie Laurensmis I, W. Mandemaker 
 

 
 
uitleg en verkondiging 
 
orgelspel  
 
lied Lied 220: 1, 2 en 3 cantorij, 4 allen 
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2. Lof zij uw Naam die oplicht in de nacht, 
uw luister staat geschreven in de sterren, 
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht, 
taal van genegenheid, tijding van verre. 
Wij zien verwonderd naar de stille pracht, 
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven? 
 
3. In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans, 
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven. 
Wij zijn geschreven met dezelfde hand, 
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven. 
De Morgenster, zozeer aan U verwant, 
Hij heeft het uur der duisternis verdreven. 
 
4. God van ons hart, Gij die ons zingen doet, 
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen, 
uw adem geeft ons innigheid en gloed, 
o leid ons uit het huis van schade en schande – 
Gij schenkt de sterveling een vergezicht, 
uw stad van licht daalt neer over de landen. 

 
AFSCHEID AMBTSDRAGER 

 
predikant wisselt stola naar rood 

 
dankwoord 
 
afscheid van aftredende ambtsdrager 
 

Van ouderling Ingeborg Absil 
is de ambtstermijn verstreken. 

 

de aftredende ambtsdrager komt naar voren 
 

Geliefde zuster, 
wij laten u gaan en zeggen u dank 
voor de overtuiging, de inzet en de liefde 
waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld. 
Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, 
waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen 
geheim zal blijven, ook na uw afscheid. 
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zingen Psalm 90:8 
 

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 

de afgetreden ambtsdrager neemt plaats in de gemeente 

 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

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

 

 
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: 
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Sanctus Laurensmis I, W. Mandemaker 
 en Benedictus     

 

 

 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  
 
Allen: 

 

 

 
 

 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  Laurensmis I, W. Mandemaker 
 

 
 

 
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 
het mandje doen. 
 
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
s. v. p. vermelden ‘rondgang’. 

 

Tafelmuziek   Motet “Nun lob, mein Seel, den Herren” BWV 28/2a  

      J.S.Bach 1685-1750 
Nun lob mein Seel, den Herren 
was in mir ist, den Namen sein. 
Sein Wohltat tut er mehren, 
vergiß es nicht, o Herze mein. 
Hat dir dein Sünd vergeben 
und heilt dein Schwachheit groß 
errett dein armes Leben, 
nimmt dich in seinen Schoß, 
mit reichem Trost beschüttet 
verjüngt dem Adler gleich. 
Der König schafft Recht, behütet 
die Leiden in seinem Reich. 

  
dankgebed  

allen gaan staan 
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slotlied lied 769: 1, 2, 3 allen, 4 cantorij, 5, 6 allen 
 

1. Eens, als de bazuinen klinken, 
    uit de hoogte, links en rechts, 
    duizend stemmen ons omringen, 
    ja en amen wordt gezegd, 
    rest er niets meer dan te zingen, 
    Heer, dan is uw pleit beslecht. 

2. Scheurt het voorhang van de wolken,  
    wordt uw aangezicht onthuld, 
    vaart de tijding door de volken 
    dat Gij alles richten zult: 
    Heer, dan is de dood verzwolgen, 
    want de schriften zijn vervuld. 

 

3. Roep de doden tot getuigen 
    dat Gij van oudsher regeert, 
    roep hen die men dwong te zwijgen, 
    die de wereld heeft geweerd, 
    richt omhoog wat wist te buigen, 
    kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 

4. Als de graven openbreken 
    en de mensenstroom vangt aan 
    om de loftrompet te steken 
    en uw hofstad in te gaan: 
    Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
    want de traagheid grijpt ons aan. 

 

5. Mensen, komt uw lot te boven, 
    wacht na dit een ander uur, 
    gij moet op het wonder hopen 
    dat gij oplaait als een vuur, 
    want de Geest zal ons bestoken, 
    nieuw wordt alle creatuur. 

6. Van die dag kan niemand weten, 
    maar het woord drijft aan tot spoed, 
    zouden wij niet haastig eten, 
    gaandeweg Hem tegemoet, 
    Jezus Christus, gist'ren, heden, 
    komt voor eens en komt voor goed! 

 
zending en zegen v. ……………….. 
 
 

 
 
 

orgelspel  
 

schaalcollecte  bestemd voor Stichting Exodus Rotterdam 
Het Exodus-huis is gevestigd in één van de kubuswoningen aan de Overblaak in 
Rotterdam. Exodus biedt een begeleid wonen traject aan voor (ex-
)gedetineerden, die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in 
de samenleving. Exodus gaat uit van de 4 sleutels: wonen, werken, relaties en 
zingeving. Persoonlijke, kleinschalige aanpak is essentieel voor de werkwijze van 
Exodus.www.exodus.nl  

U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 

 s. v. p. vermelden ‘schaal’ 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
 

Indien het weer het toelaat, drinken we buiten koffie. 
Houd afstand bij het verlaten van de kerk. 

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

http://www.exodus.nl/
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In deze dienst: 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Raimond Fraanje 
Diakenen Coreline Schep, Iteke van der Vlugt 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel Hayo Boerema 
Kindernevendienst Naomi Spiering 
Oppas Marije van Mannekes 
Ontvangst/koffie Elizabeth Poot, Henny Tiller 
Bloemen Geertrui ‘s Graeuwen  
Collecte Peter van Wijk, Willem de Jong 
Zilver-afwas Iteke van der Vlugt 

 

 
Agenda: 17.00u. De Samaritaan, vg. ds. René van Loon 
 

13 juli 12.15u. Alledagkerk, vg. ds. René van Loon 
18  juli   9.00u. vroegdienst, vg. hr. Co Elshout 
 10.30u. 

 
17.00u. 

dienst Maaskant Open Grenzen, 
vg. ds. Helene Perfors 
De Samaritaan,  
vg. ds. Frederik Wijnhorst 

20 juli 12.15u. Alledagkerk, vg. mw. Joke van Rosmalen 
25 juli 9.00u.    vroegdienst,  

vg. mw. Joke van Rosmalen 
 10.30u. 

 
17.00u. 

Schrift & Tafelviering Laurenspastoraat 
vg. ds.Marloes Meijer 
De Samaritaan,vg. ds. Jos Wouters 

 
Iedere vrijdag 

 
12.30u. 

 
Gebed voor Vrede en Verzoening, 
(Coventry Prayer) 

   

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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