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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam 
zondag 12 september 2021  
13e zondag van de zomer 
 
Dienst van Schrift en Tafel  
 
 
 
 
Bediening van de heilige Doop aan 
 

Hilde Kramer 
 
 
 
 
 
 
Toi, tu nous aimes,  
source de vie 
(Taizé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de kleur: wit (doop) en groen 
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INTREDE 
 

de klokken worden geluid 
 

orgelspel Christ unser Herr zum Jordan kam BWV 684 
 J.S. 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  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 139: 1 en 2 
 

antifoon Doorgrond mij, ken mijn hart 

 God, leid mij op uw weg. 
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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. 

 

antifoon Doorgrond mij, ken mijn hart 

 God, leid mij op uw weg. 
 

smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met: 
 

kyrie en gloria Mis Mandemaker I 
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groet De Heer zal bij U zijn 
 De Heer zal U bewaren 

 

gebed Gij zijt de bron 
van de zondag die in het dorre zand 

én uit de harde rots  
opwelt, 
die ons toestroomt,  
die met Uzelf ons laaft! 
 

Gij zijt het leven zelf, 
Gij lest de dorst  
van wie oprecht U zoeken. 
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Ontspring ook zo  
in wat wij zingen, bidden, zeggen. 
Wel in ons op  
als vreugde  
die ook ónze droogte overwint. 
 

Geef ons te drinken  
van U zelf  
door Jezus onze Heer. 
Amen 

 
De kinderen verzamelen zich rond de doopvont 

DE HEILIGE DOOP 
 
onderwijzing  ‘Niemand leeft voor zichzelf 

en niemand sterft voor zichzelf; 
wij leven en sterven voor God onze HEER, 
aan Hem behoren wij toe.’ 
 
Onze Heer Jezus Christus, 
die zich heeft laten dopen 
om te delen in ons leven en onze dood, 
en die uit de dood is opgestaan 
om ons te doen delen in zijn leven, 
heeft vóór zijn hemelvaart de opdracht gegeven: 
‘Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen  
door hen te dopen 
in de naam van de Vader, de Zoon  
en de heilige Geest 
en hen te leren dat ze zich moeten houden  
aan alles wat ik jullie opgedragen heb. 
En houd dit voor ogen: 
Ik ben met jullie, alle dagen, 
tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

presentatie 
 

ouderling Hier in Gods huis is binnengebracht 
Hilde Kramer, 
dochter van Hetty Mast en Mark Kramer. 

 

 de doopouders komen naar voren 
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voorganger Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt 

in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
 

ouders  Ja, dat verlangen wij 
 
En met welke naam zal jullie kind gedoopt worden? 
Hilde 
 

Moge deze naam geschreven staan 
in de palm van Gods hand. 

 
zoutritus Jezus zegt: ‘Gij zijt het zout der aarde.’ 

Ontvang het zout van de wijsheid,  
dat je voorthelpt tot het eeuwig leven. 

 
de voorganger legt de dopeling wat zout in de mond. 

 
doopgebed  U moeten wij danken, Heer onze God,  

   omdat Gij U met ons verbonden hebt  
   op leven en dood.  
 

   Gij hebt de aarde tot aanzien geroepen  
   uit de wateren van de afgrond. 
   Gij hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt door 

het water van de zondvloed. 
 

   Gij hebt uw volk Israël uit de slavernij gered  
   en geleid naar het land van belofte  
   door het water van de Rode Zee. 
   Gij hebt ons uw Zoon aangewezen   
   toen Hij ondergedompeld werd  
   in het water van de Jordaan.  
 

   Gij hebt Hem opgewekt uit de dood  
   als de eerstgeborene van uw toekomst. 
   Gij brengt door Hem een gemeente bijeen,  
   gedoopt in zijn doop,  
   met Hem gestorven en opgestaan,  
   levend door zijn Geest,  
   op weg naar zijn toekomst,  
   als eersteling van de hele schepping. 
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   Wij bidden U nu voor Hilde  
   die de doop zal ondergaan:  
   red ook haar leven  
   uit het water van nood en dood,  
   neem haar aan als uw kind,  
   leid en bewaar haar door uw Geest,  
   geef haar mensen die haar voorgaan  
   in trouw aan U en uw gemeente,  
   doe haar groeien  
   in geloof en hoop en liefde,  
   zodat zij uw bondgenote blijkt te zijn,  
   levend lidmaat van het lichaam  
   van Jezus Christus uw Zoon,  
   met U en de heilige Geest  
   geprezen tot in eeuwigheid. 

Amen. 
 

Belijdenis In gemeenschap met de Kerk van alle plaatsen  

en alle eeuwen belijden wij, zingende, ons geloof 
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de kinderen mogen zich verzamelen bij de doopvont 
 

aandacht voor de kinderen 
 

Een beetje water uit de Jordaan wordt aan het doopwater toegevoegd  
tijdens het herhaald zingen van: 

 

zingen  Toi, tu nous aimes, source de vie 
Taizé 
 

 
 

(vert. Gij bemint ons, bron van leven) 

 
gebed over   Heer God, wij bidden U  
de ledematen  voor dit gedoopte kind, 

zegen haar voeten, 
dat zij wegen gaan van gerechtigheid; 
zegen haar handen, 
dat zij werk aanpakken voor mensen in nood; 
zegen haar oren, 
dat zij luisteren naar het spreken van de mensen 
en de klank van de muziek; 
zegen haar ogen, 
dat zij letten op de schoonheid van uw schepping; 
zegen haar mond, 
dat zij de taal leert spreken van de mensen. 
Zegen dit kind met de gaven 
aan haar gegeven, 
Amen. 
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doopkaars 
de doopkaars, ontstoken aan de Paaskaars, wordt overhandigd. 

 

Ontvang het licht van Christus 
 

geloften  Zo is de naam van dit kind nu verenigd  
met de Naam van de drie-enige God. 
 

Jullie hebben Hilde in liefde en dankbaarheid  
als geschenk ontvangen. 
Willen jullie je 
door haar tegenwoordigheid in jullie huis 
laten sterken in je geloof? 
Beloven jullie om Hilde te laten ontdekken 
wat leven en geloven voor haar 
kan betekenen? 
Wat is daarop je antwoord: 
Hetty Mast en Mark Kramer 
 

Ja, dat willen wij 
 

verwelkoming Gemeente, draag haar 
die gedoopt is in uw gebeden 
en ga met haar de weg van het Koninkrijk. 
Welkom, kind van God, 
welkom in de kerk van Christus, 
wereldwijd en in ons midden. 

 

 

loflied  lied 351 
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De gedoopte en de kinderen gaan naar de nevendienstruimte 
Wisseling stola 

 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 

Tora  Genesis 45:1-15 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 96a 
 

refrein: 1x cantorij, 2x allen 
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refrein: allen 

 
 
 

 
refrein: allen 
 

 
refrein: allen 
 

 
refrein: allen 
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Epistel 1 Johannes 4: 7-16 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

Halleluja LB 338a 
 
 1. voorganger, 2. allen 

 
 
voorzang: psalmvers 

Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, 
de zee bruisen en alles wat daar leeft.  
(Ps 96:11) 
 

allen 

 
 

Evangelie Johannes 7: 25-31 
 

Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God.  
 

acclamatie Mis Mandemaker I 
 

 
 
 
uitleg en verkondiging 
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zingen lied 837: 1 gemeente, 3 cantorij, 4 allen 
 

  

  
 

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

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

 

 
 

stil gebed 
 

slotgebed   
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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   Mis Mandemaker I 
 

 
 

 
 

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 Mandemaker I 
 

 
 
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   Psalm 121, J.P.Sweelinck 1562-1621 
 
 

Vers les monts j’ai levé mes yeux, 
Cuidiant avoir d’enhaut 
Le secours qu’il me faut 
Mais en Dieu qui a fait les cieux 
Et ceste terre ronde, 
Maintenant je me fonde. 

Naar de bergen kijk ik op,  
hopend van boven te ontvangen  
de hulp die ik nodig heb:  
Maar in God die de hemelen maakte,  
en deze ronde aarde,  
berust ik mij nu. 

 

 
dankgebed  

wij gaan staan 

 
slotlied lied 838: 1 gemeente, 3 cantorij, 4 allen 
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zending en zegen v. ……………….. 
 
  
 
 
orgelspel Improvisatie 
 
 
schaalcollecte  bestemd voor het Detentiecentrum Zestienhoven 
Ook dit jaar willen we als Welkom Onthaal (een interkerkelijke organisatie die zich 
o.a. bezighoudt met het welzijn van vluchtelingen die zijn ingesloten in het 
Detentiecentrum Zestienhoven) u vragen om financiële steun bij de 
kerstpakkettenactie. Juist met kerst willen wij laten merken, dat er mensen en 
kerken zijn die met de vluchtelingen meeleven. In het pakket zullen €5,00 
beltegoed, wat lekkers en toilettenartikelen gestopt worden.  
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. 
 

U kunt uw gift ook overmaken op NL21 TRIO 0338 8152 28  
t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Welkom Onthaal kerstactie 2021. 
Graag ontvangen wij uw gift vóór 1 oktober. 

 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
 

U bent van harte uitgenodigd  
om de doopouders te feliciteren  

(met een knikje). 
 

Daarna wordt de doopnaam ingeschreven 
in het doopboek in de Librije 

 

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 Raimond Fraanje 
Diakenen Coreline Schep,Lesley Polak  
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel  Hayo Boerema 
Kindernevendienst Paul Absil 
Oppas Pepijn Bakker 
Ontvangst Annemieke van der Kooij, Henny Tiller 
Bloemen Geertrui ‘s Graeuwen  
Collecte Johan Beijlevelt, Sjaak Schilder 
Zilver-afwas Lesley Polak 
Camera Renske Wassink, Peter Groeneweg 

 
--------- 

 
Agenda: vanavond 19.00u. Gregoriaanse Vespers 
 

14 september 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 

19 september 9.00u.    
 
10.30u. 
 
19.00u. 

vroegdienst,  
vg. ds. Laurens Korevaar 
dienst Maaskant Open Grenzen, 
vg. ds. Bernard van Verschuer 
Cantatedienst 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 

21 september 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. René van Loon   

26 september 9.00u.  
 
10.30u. 
 
19.00u. 

vroegdienst,  
vg. ds. Wout van der Spek 
Schrift & Tafelviering Laurenspastoraat, H. Doop 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Vespers Maaskant Open Grenzen 

   
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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