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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

8 augustus 2021 – 8e 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.  
 

 
 

over honger, voedsel en gevoed worden 
 

De Profetenlezing is 1 Koningen 17:8-16. Elia wordt in de dorre droogte naar 
een weduwe in Sarefat gestuurd. Door haar zal God hem voeden. Maar wat 
als er nauwelijks meel en olie is? 
De Epistellezing is Romeinen 14:1-23. Een gemeente is vaak opgebouwd uit 
mensen met zeer diverse achtergronden. Wat voor de één heilig is. kan voor 
de ander bijzaak zijn. Paulus roept op elkaar daarin niet te oordelen maar 
te aanvaarden. 
Het Evangelie is Johannes 6:22-29. Na het teken aan het begin van het 
hoofdstuk, waar een menigte gevoed werd door het danken, breken en 
delen van vijf broden en twee vissen, is een menigte op zoek naar Jezus. 
Maar zoeken ze voedsel dat vergaat of voedsel dat eeuwig leven geeft? 
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 
orgelspel Alexandre Guilmant (1837-1911) 

- Pièce Caractéristique 
  
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  Die ons geroepen hebt, 

nog altijd ons zoekt, 
ons aanziet en wil kennen: 
Blijf naar ons vragen! 
 

Als wij niet horen,  
vluchten in zwijgen, -  
noem onze naam,  
noem ons uw geliefde: 
Blijf naar ons vragen! 
 

Die aan ons vasthoudt,  
ons leven ten goede: 
Sta ons voor ogen! 
 

Doe ons elkaar zien  
zoals Gij ons ziet: 
Sta ons voor ogen! 
 

Die ons geroepen hebt: 
Hoor ons gebed! 
Amen. 
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introïtus    Psalm 92: 1, 2 en 3  
 

 
 

 

2. Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep  
waarmee Hij wordt geprezen;  
laat alom musiceren,  
met stem en instrument,  
maak wijd en zijd bekend  
de grote naam des Heren. 

3. Gij hebt mij door uw daden,  
o Here God, verheugd.  
Mijn hart is vol van vreugd,  
ik juich om uw genade.  
Hoe groot zijn uwe werken,  
de werken uwer hand,  
Gij houdt het volk in stand.  
Gij zult hun hart versterken. 

 
 
smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 

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

 
 
gebed  Naar een morgen 
van de zondag ongekend, 

zijt Gij ons een geleid, 
een woord 
dat ons aanspreekt, 
liefde, die ons drijft. 
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Doe ons dan  
wandelen in uw wegen  
en open ons hart,  
dat wij ons gezonden weten. 
Open onze oren,  
dat wij het oude  
nieuw verstaan. 
 

Open onze ogen  
dat wij zien  
wat tot vrede strekt. 
 

Open onze handen  
dat wij ontvangen  
en geven  
wat komt van U. 
Amen 

wij gaan zitten 

aandacht voor de kinderen 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten 1 Koningen 17:8-16 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 34: 1 en 2 
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Epistel Romeinen 14:1-23 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

Halleluja 1. voorganger, 2. allen  

 
 

voorzang: evangelievers 
U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat,  
maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft  
(Joh. 6:27) 
 

allen 

 
 

Evangelie Johannes 5:19-36a 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
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acclamatie  

 
 

uitleg en verkondiging 
 

zingen Psalm 119a: 1, 3, 4  

 
 

 

3. Uw woorden te herhalen  
is honing in mijn mond.  
Mij raakt niet meer het smalen  
dat ik mij aan U bond.  
Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 
maar heel mijn zoekend leven –  
Gij hebt het zoet gemaakt. 

4. God, laat mij nooit verliezen  
de vreugde om uw woord,  
de moed mijn weg te kiezen  
waar ik uw voetstap hoor.  
En overtuig mij dag aan dag  
dat Gij mij hebt geroepen,  
ja, dat ik leven 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  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. 
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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   
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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’ en de datum van de dienst. 

 

Tafelmuziek   Léon Boëllmann (1862-1897)  
-  Adagietto 

 

dankgebed  

allen gaan staan 
 

slotlied lied 315 
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2. En of een mens al diep verloren 
en ver van U verzworven is,  
Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
vernieuwd door uw getuigenis.  
Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
heeft uit het graf ons opgericht,  
doet ons in vrijheid ademhalen  
en leven voor uw aangezicht. 

3. Gemeente, aan wier aardse handen dit 
hemels woord is toevertrouwd,  
o draagt het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud.  
Een stem zegt: Roep! Wat zoudt gij roemen 
op mensengunst of -heerlijkheid? 
’t Verwaait als gras en weidebloemen. – 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

 
zending en zegen v. ……………….. 

Allen: 

 
 

orgelspel Improvisatie 
 

schaalcollecte  voor Edukambani ‘brengt Keniaans talent tot bloei’ 
Edukambani werft fondsen voor Ganspro in Ukambani in Kenia, zodat daar 
jaarlijks een aantal talentvolle leerlingen de mogelijkheid krijgt om na de 
basisschool naar de middelbare school te gaan. 
Wanneer er voldoende financiële middelen zijn, kunnen deze scholieren ook in 
aanmerking komen voor financiële ondersteuning bij een vervolgopleiding 
(beroepsopleiding). Ganspro (lokaal contactadres) selecteert ieder jaar een aantal 
leerlingen die goede resultaten hebben gehaald op de basisschool en die door 
armoede geen kans hebben om naar de middelbare school te gaan. Ganspro 
betaalt het schoolgeld voor de geselecteerde jongeren rechtstreeks aan de 
scholen. Edukambani helpt zo kinderen uit arme gezinnen uit een armoedespiraal 
te komen en stelt hen tevens in staat ook hun familie te helpen! 
Het werk van Edukambani wordt mogelijk gemaakt door persoonlijke contacten 
met de mensen in Kenia – Ukambani. Deze zijn ontstaan in de meer dan 25 jaar 
dat Greet Rietkerk daar als zendingsarts werkzaam was in samenwerking met 
anderen uit Nederland en de Verenigde Staten. 
 

Net als bij ons heeft Corona in Kenia grote impact op het onderwijs – minder 
mensen dan bij ons bezitten een laptop of hebben geld voor genoeg data via hun 
telefoon. Maar ook in Kenia beginnen scholen en universiteiten weer terug naar 
normaal te gaan. Uw gift is dan ook extra welkom! 
 
Edukambani is een ANBI (zie ook www.educambani.nl ). 
Wilt u rechtstreeks doneren: IBAN: NL 90  INGB 0003 1864 02 
 

about:blank
about:blank
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_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
 

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

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

 
In deze dienst: 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Marianne Amelink  
Diakenen Peter van Wijk, Marco Samson 
Kindernevendienst  geen 
Oppas  Jacqueline Nieuwstraten 
Ontvangst/koffie Johan Beijlevelt, Ank van der Spek 
Bloemen Ank van der Spek 
Collecte Chadassa Montagne,  André Tiller 
Zilver-afwas Marco Samson 
Camera Mark Kramer, Peter Groeneweg 

 
 

Agenda: 17.00u. De Samaritaan, vg. ds. Frederik van Harten 
 

10 augustus 12.15u. Alledagkerk,  
vg. mw. Joke van Rosmalen   
 

15 augustus   9.00u. vroegdienst,  
vg. dr. Co Elshout 

 10.30u. 
 
17.00u. 

dienst Maaskant Open Grenzen, 
vg. ds. Rik Radstake 
De Samaritaan,  
vg. ds. René van Loon 
 

17 augustus 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
 

22 augustus 9.00u.    vroegdienst,  
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 

 10.30u. 
 
17.00u. 

Schrift & Tafelviering Laurenspastoraat 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
De Samaritaan,  
vg. prop. Herman Meijer 

 
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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