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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

25 juli 2021 – 6e zondag van de zomer 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: groen 

 

bij deze dienst 
 

Het valt niet mee om de gaven van God in het dagelijks leven te herkennen. 
We zoeken naar iets dat overtuigend is in ons persoonlijke relatief 
comfortabele bestaan én dat helpt in de onzekere wereld van vandaag.  
De lezingen van vandaag geven ons een zoekrichting: manna, en een kind 
met een open broodtrommeltje 
 

INTREDE 
de klokken worden geluid 

 
orgelspel Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) 

- Liebster Jesu, wir sind hier 
  

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 55: 1. cantorij, 7. allen 
 

antifoon  Werp wat u bezwaart op de Heer,  
 Hijzelf zal zorg voor u dragen. (GVL)  
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7. O werp nu o de Heer uw zorgen! 
Wie recht doet blijft in Hem geborgen  
en zal niet dalen ten verderve,  
maar mannen van bedrog en bloed  
die zullen in hun overmoed 
in ’t midden van hun dagen sterven. 

 

antifoon  Werp wat u bezwaart op de Heer,  
 Hijzelf zal zorg voor u dragen. (GVL)  

wij gaan zitten 
 

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

Kyrie en Gloria  mis Vogel II  (I = cantorij, II = allen) 
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I+II 
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groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 
gebed  Gij, die uw volk ontferming schenkt 
van de zondag in zijn benauwdheid 

en met uw levensadem  
alle onrust stilt,  
spreek tot ons uw Woord  
dat ons bemoedigt en bevrijdt  
en ons tot mensen maakt naar uw hart,  
door Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen 

 
 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 

Profeten Deuteronomium 8: 1 - 6 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

 
 
antwoordpsalm  Psalm 116: 1. cantorij, 2. cantorij, 3. allen  
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Evangelielezing Johannes 6: 1 - 15 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
 

 

acclamatie mis Vogel II 

 
 

uitleg en verkondiging 
 
 

lied lied 365: 1. cantorij, 2. cantorij, 3. allen 
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2. De dagen alle zeven 
die staan in Mozes' wet, 
maar één staat er geschreven, 
die wordt opzij gezet 
ter wille van uw liefde -  
tot eer van U, o God en Heer, 
halleluja! 

3. De vogels en de dieven 
die leven van de wind, 
maar wie er niet kan vliegen 
en wie de schoven bindt 
moet werken en geloven - 
tot eer van U, o God en Heer, 
halleluja! 

 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
 

voorbede na iedere intentie: …...  
zo bidden wij: (386 g) 

 

 
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: 

 

 
 
  



7 

 

Sanctus mis Vogel II 
 en Benedictus     

 
 

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

 

 

 
 

 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  mis Vogel II 
 

                            
 

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, 
t. n. v. Laurenspastoraat Rotterdam 
s. v. p. vermelden ‘rondgang’ en de datum van de dienst. 
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Tafelmuziek   ‘O Herr, ich bin dein Knecht’ van J.H. Schein (1586-1630)  
  Psalm 116: 16, 17 
 

O Herr, ich bin dein Knecht, deiner Magd Sohn.  
Du hast meine Bande zerrissen. 
Dir will ich Dank opfern  
und des herren Namen predigen.  
 
Ach, HEER, ik ben uw dienaar,  
de zoon van uw dienares: 
u hebt mijn banden verbroken.  
U wil ik een dankoffer brengen  
en de naam van de Heer aanroepen. (NBV)  

 

dankgebed  

allen gaan staan 
 

slotlied lied 378  
1. allen, 2. cantorij, 3. allen, 4. cantorij, 5. allen 

 

 
 

2. de oren open voor uw woord  
en doof voor vals gefluister,  
de ogen spiegels van uw licht  
dat doorbreekt in het duister; 
 

3. de tong die proeven mocht van U 
vrij van bedrog en leugen,  
de mond geopend voor een lied  
om wat het hart verheugde; 

4. de voeten die, op weg naar U, 
dit huis hebben betreden -  
dat zij van hier met lichte tred  
de weg gaan van uw vrede. 

5. Sterk zo het hart dat voor U klopt 
met bloed, door u gegeven -  
uw lichaam dat ons lichaam voedt 
met uw verheerlijkt leven. 
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zending en zegen v. ……………….. 
 

 

 
 
 

 
orgelspel Improvisatie 
 

 
schaalcollecte  bestemd voor Predikantsplaatsen 
 (College van Kerkrentmeesters) 

 
        U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 

IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18,  
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam 

 s. v. p. vermelden ‘schaal’ en de datum van de dienst. 
 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
 

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

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

 
 
In deze dienst: 
 
Voorganger ds.Marloes Meijer, Engelen 
Ouderling Marco Hoogerbrugge 
Diakenen Pieter de Bruin, Monique de Jong 
Cantorijleden o.l.v. Mirjam van den Hoek  
Orgel  Hayo Boerema 
Kindernevendienst Onno Martens 
Oppas Pepijn Bakker 
Ontvangst/koffie Sija Burggraaf en Henk Tiller 
Bloemen Anneke Bliek 
Collecte Willem de Jong, Chadassa Montagne 
Zilver-afwas Monique de Jong 
Camera Marije van Mannekes, Maarten van Meijeren 
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Agenda: 17.00u. De Samaritaan, vg. ds. René van Loon 
 

27 juli 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. Bert Kuipers   
 

1 augustus   9.00u. vroegdienst,  
vg. dr. Ko Joosse  

 10.30u. 
 
17.00u. 

dienst Maaskant Open Grenzen, 
vg. dr. Ko Joosse 
De Samaritaan,  
vg. dr. Huib Klink 
 

3 augustus 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. Bert Kuipers 
 

8 augustus 9.00u.    vroegdienst,  
vg. ds. Jan Manni 

 10.30u. 
 
17.00u. 

Schrift & Tafelviering Laurenspastoraat 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
De Samaritaan,  
vg. ds. Frederik van Harten 

 
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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