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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

22 augustus 2021 – 10e zondag van de zomer 
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.  
 

 
 
Vandaag lezingen over maaltijden, en in het bijzonder over de Maaltijd van 
de Heer. 
De eerste lezing is Spreuken 9:1-11 over Vrouwe Wijsheid die ons wil 
voeden met inzicht. In de brief aan de gemeente in Korinthe geeft Paulus 
Jezus’ inzettingswoorden door met een oproep de Maaltijd waardig te 
houden (1 Korintiërs 11:23-34a). 
De evangelielezing is Johannes 6:41-59. Jezus roept verzet op bij 
zijnhoorders. Uit de hemel neergedaald? God, zijn Vader? Eten van zijn 
lichaam? Drinken van zijn bloed?  Wij zijn de eersten niet die moeite hebben 
met zijn woorden en ze slecht verteren. 
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 
orgelspel Praeludium in D, BWV 532 
 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 Heer, onze God, 

wat zijn wij zonder U? 
Onze geest heeft uw licht nodig, 
onze wil uw kracht, 
onze ziel uw vrede. 
Neem Gij ons leven  
in uw hand 
en reinig ons  
van ongerechtigheid. 
 

…… gebedsstilte…… 
 

Vernieuw ons  
naar het beeld van Jezus Christus, 
opdat wij waarlijk  
uw kinderen mogen zijn 
en U mogen liefhebben en dienen 
met al onze krachten. 
Amen 
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introïtus    Psalm 139: 1, 2 en 3 
 

 
 

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij ? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest ? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden ? 

 
smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 

‘zo bidden wij:’ 
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Kyrie en Gloria  LB 299e I = voorganger, II = gemeente  
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groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 
gebed  Niet in het alledaagse, 
van de zondag niet in wat wij al weten  

zijt Gij; 
niet als de wind  
in onze rug 
noch de kroon  
op wat wij wensen. 
Maar vanuit uw verborgenheid  
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overkomt Gij ons  
en alleen  
als wij U overal verwachten  
en U in waarheid zoeken,  
laat Gij U vinden  
heel nabij. 
 

Leg zo op ons 
beslag met uw liefde. 
Onthul ons  
uw aangezicht  
totdat ook wij  
U kennen  
als een vader. 
Zo bidden wij  
om hem,  
die onze broeder is,  
uw zoon. 
Amen. 

wij gaan zitten 

aandacht voor de kinderen 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Oude Testament Spreuken 9:1-11 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 19a 
 

 



 7 

 
 

 
Epistel 1 Korintiërs 11:23-34a 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

Halleluja LB 338a 
 1. voorganger, 2. allen 

 
 

voorzang: evangelievers 

Mijn lichaam is het ware voedsel 
en mijn bloed is de ware drank 
(Joh 6:55) 
 

allen 

 
 



 8 

Evangelie Johannes 6:41-59 
 

Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God.  
 

acclamatie LB 339f 

 
 

uitleg en verkondiging 
 

zingen  Lied 374: 1, 2 en 4 
 

 
 

2. Ogen, mond en handen raken U niet aan, 
door 't gehoor slechts wordt Gij in 't geloof verstaan. 
Wat Gij, Heer, gezegd hebt, neem 'k als waarheid aan; 
nooit kan hoger waarheid naast dit woord bestaan. 
 

4. Niet als Thomas zie ik op uw wonden neer, 
maar met hem belijd ik U als God en Heer. 
Maak, dat ik steeds vaster U geloven mag, 
immer op U hopen en U minnen mag. 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede na iedere intentie: …...  
 

zo bidden wij: 
 

 

 
stil gebed 
 
slotgebed    
 
nodiging  
 
gebed over de gaven  
 
 
Tafelgebed   
 

 

 
 
 U komt onze dank toe…. 

 ……en zingen wij uit alle macht: 
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Sanctus en Benedictus    LB 404e 
 

 
 
……….tot mijn gedachtenis”  
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 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  LB 408e (NB let op herhaling) 
 

 
 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 

en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.  (met een knikje) 
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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’ en de datum van de dienst. 

 

Tafelmuziek   Récit de tierce en taille  
Nicolas De Grigny (1672-1703) 

 

dankgebed  

allen gaan staan 

slotlied  Lied 973 
 

 
 

2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, 
halleluja, 
 

3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, 
halleluja, 
 

4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. 
Halleluja! 
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zending en zegen v. ……………….. 
 

Allen: 

 
 

 
orgelspel Fuga in D, BWV 532 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

schaalcollecte  bestemd voor het wijkdiaconaat Rubroek (De Bron) 
Vanuit wijkgemeente De Samaritaan zijn we nauw verbonden 
met wijkgebouw De Bron. Het verzorgingsgebied van het 
wijkgebouw omvat 10.000 bewoners. De wijk kent veel 
sociale problematiek. Veel werkloosheid, gebroken gezinnen, 
armoede, verslavingsproblematiek. In De Bron kunnen 
mensen terecht voor onder meer hulp bij formulieren, 
opvoedingsadviezen, Nederlandse taalles, het naaicafé en 
een warme maaltijd. Kinderen zijn welkom op de 
huiswerkbegeleiding en de kinderclub. Om de week is er een 
zondagse Ontmoetingsdienst. Het werk vanuit De Bron 
gebeurt door de diaconaal werker en zo’n 60 vrijwilligers. 

 
         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 te allen tijde afstand van elkaar. 

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  
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In deze dienst: 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Marion Moerman  
Diakenen Wim de Jong, Coreline Schep 
Orgel  Hayo Boerema 
Kindernevendienst Coreline Schep 
Oppas Geen 
Ontvangst (koffie) Annelies en Wim Steenbrink 
Bloemen Erna Zandvoort 
Collecte Herman Docters van Leeuwen, Arjo Overbeeke 
Zilver-afwas Coreline Schep 
Camera Pepijn Bakker, Renske Wassink 
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Agenda: 17.00u. De Samaritaan, vg. prop. Herman Meijer 
 

24 augustus 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. Jan Manni   
 

29 augustus   9.00u. 
 
10.30u. 
 
17.00u. 

vroegdienst,  
vg. ds. Katinka Broos 
dienst Maaskant Open Grenzen, 
vg. ds. Karin Schipper 
De Samaritaan,  
vg. ds. René van Loon, Laurens Live 
 

31 augustus 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. Tjaard Barnard 
 

 5 september 9.00u.    
 
10.30u. 
 
17.00u. 
 
19.00u. 

vroegdienst,  
vg. ds. Bernard van Verschuer 
dienst Maaskant Open Grenzen, 
vg. ds. Bernard van Verschuer 
De Samaritaan,  
vg. ds. Wim Vermeulen 
Evensong, Laurens Vocaal Ensemble 
vg. Ton van Prooijen 
 
 

 7 september 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. Jan Manni   

12 september 9.00u.  
 
10.30u. 
 
17.00u. 
 
19.00u. 

vroegdienst,  
vg. ds. Ranfar Kouwijzer 
Schrift & Tafelviering Laurenspastoraat 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
De Samaritaan,  
vg. ds. René van Loon, Laurens Live 
Vespers, vg. Henk Koekoek 

   
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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