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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam 
zondag 26 september 2021  
2e zondag van de herfst 
 
Dienst van Schrift en Tafel  
 
 
 
 
Bediening van de heilige Doop aan 
 

Julia Michelle Guerrier 
Marcus Peterson Guerrier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de kleur: wit (doop) en groen 
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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  Hoor ons aan, eeuwige God! 
Hoor naar ons bidden! 
 

Gij die ons hart aanziet, 
Gij die onze diepten peilt, 
blijf ons niet verborgen! 
 

Wij herkenden U niet,  
wij zochten onszelf: 
Gij, Heer, vergeef ons! 
 

Doe ons herleven  
en maak ons weer nieuw: 
geef ons uw genade! 
 

Breng ons in het reine  
met U en met elkaar;  
zegen ons met vrede  
en laat lichten uw aangezicht. 
Amen. 
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introïtus    Psalm 121: 1 gemeente, 3 cantorij, 4 allen 
 

antifoon LB 711b 
 

 
 

 
 

 
 

antifoon LB 711b  
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smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met: 
kyrie en gloria LB 299 e: I = cantorij, II = gemeente 
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groet De Heer zal bij U zijn 
 De Heer zal U bewaren 

 

gebed Gij, die mensen roept om in liefde en trouw 
van de zondag de aarde te maken 

tot een huis van vrede, 
schenk ons de warmte van uw Woord, 
opdat wij in uw verbond 
herademen tot nieuwe mensen 
naar het beeld van Jezus, uw Zoon, 
die ons bestaan verlicht, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen 
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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 zijn binnengebracht 
Julia Guerrier en Marcus Guerrier, 
dochter en zoon van Nicole Duyvelshoff en 
Peterson Guerrier 
 

 

 de doopouders komen naar voren 
 

voorganger verlangen jullie dat jullie kinderen gedoopt worden 
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 

 

ouders  Ja, dat verlangen wij 
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En met welke namen zullen jullie kinderen gedoopt 
worden? 
 
Julia Michelle Guerrier 
en 
Marcus Peterson Guerrier 

 
Mogen deze namen 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 dopelingen 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 aanzijn 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 Julia en Marcus 
die de doop zullen ondergaan: 
red ook hun leven  
uit het water van nood en dood, 
neem hen aan als uw kinderen, 
leid en bewaar hen door uw Geest, 
geef hun mensen die hen voorgaan  
in trouw aan U en uw gemeente, 
doe hen groeien  
in geloof en hoop en liefde, 
zodat zij uw bondgenoten blijken te zijn, 
levende lidmaten 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 
 
 

Credo LB 341: 1 cantorij, 2 en 3 allen 
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 10 
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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  
 

doop en zalving Julia Michelle Guerrier, 
ik doop je 
in de Naam van de Vader 
en de Zoon 
en de heilige Geest. 
 

Je bent een kind van God, 
getekend + met het kruis van Christus. 
 

Marcus Peterson Guerrier, 
ik doop je 
in de Naam van de Vader 
en de Zoon 
en de heilige Geest. 
 

Je bent een kind van God, 
getekend + met het kruis van Christus. 

 

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

zegen hun voeten, 
dat zij wegen gaan van gerechtigheid; 
zegen hun handen, 
dat zij werk aanpakken voor mensen in nood; 
zegen hun oren, 
dat zij luisteren naar het spreken van de mensen 
en de klank van de muziek; 
zegen hun ogen, 
dat zij letten op de schoonheid van uw schepping; 
zegen hun mond, 
dat zij de taal leren spreken van de mensen. 
Zegen deze kinderen met de gaven, 
aan hen gegeven, 
Amen. 
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doopkaars 
de doopkaarsen worden overhandigd, ontstoken aan de Paaskaars. 

 
 

Ontvang het licht van Christus. 
 

 
geloften Zo zijn de namen van deze kinderen nu verenigd  

met de Naam van de drie-enige God. 
 
 

Nicole en Peterson, 
jullie hebben Julia en Marcus 
in liefde en dankbaarheid  
als geschenk ontvangen. 
Willen jullie je 
door hun tegenwoordigheid in jullie huis 
laten sterken in je geloof? 
Beloven jullie beiden 
om Julia en Marcus te laten ontdekken 
wat leven en geloven voor hen 
kan betekenen? 
wat is daarop jullie antwoord: 
Ja, dat willen wij 
 

 

verwelkoming Gemeente, draag hen 
die gedoopt zijn in uw gebeden 
en ga met hen de weg van het Koninkrijk. 
Welkom, kind van God, 
welkom in de kerk van Christus, 
wereldwijd en in ons midden. 
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loflied  lied 350: 1, 4 en 7 
 

 
 
 

 
 
 

De gedoopten en de kinderen gaan naar de nevendienstruimte 
Wisseling stola 

 

 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Oude Testament 2 Samuel 23:13-17 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
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antwoordpsalm  Psalm 16a (refrein I) 
 
 

 
 
 
Epistel Handelingen 6:1-7 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

  



 15 

Halleluja LB 338a  
 1. voorganger, 2. allen 

 
 

voorzang: psalmvers 

Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze:  
‘Dit moet wel de profeet zijn.’ (Joh 7:40) 
 

allen 

 
 

Evangelie Johannes 7:40-52 
 

Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God.  
 

acclamatie LB 339c  
 

 
 
 
uitleg en verkondiging 
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zingen lied 976: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 allen 
  

 
 

 
 

 
 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

voorbede na iedere intentie: …...  
zo bidden wij: LB 368j 
 

 

stil gebed 
 

slotgebed    
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nodiging  
 
 

gebed over de gaven  
 

Tafelgebed  LB 403d 
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Onze Vader   

de klok in de vieringtoren wordt geluid 
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Lam Gods   LB 408 e  
(denk aan de herhaling!) 

 

 
 

vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 
en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede. 

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   Pseaume 23  
J. P. Sweelinck (1562-1621) 
 

Mon Dieu me paist sous sa puissance haute, 
C’est mon berger, de rien je n’aurai faute. 
En tect bien seur, joignant les beaux herbages, 
Coucher me fait, me meine aux clairs rivages: 
Traite ma vie en douceur tres humaine, 
Et pour son Nom par droits sentiers me meine.  
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dankgebed  
 
slotlied lied 969: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 4 allen 
 

 
 
 

  
 

 
 
zending en zegen 
 v. ……………….. 
 
  
 
 
orgelspel  
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schaalcollecte bestemd voor het Odensehuis 
Het Odensehuis Rotterdam is een inloophuis voor mensen met  geheugenklachten, 
beginnende dementie, hun mantelzorgers, familie, vrienden en buurtbewoners. 
Iedereen is welkom en kan bij het Odensehuis binnenlopen voor informatie, een 
praatje, een kop koffie of thee, of om deel te nemen aan een activiteit, zoals 
wandelen, een spelletje doen of bakken. 
Het Odensehuis vindt het belangrijk dat de bezoekers zich thuis voelen, waar ze 
zich samen met de aanwezige vrijwilligers en stagiaires voor inzetten. 
“Er zijn” met elkaar is net zo belangrijk als deelnemen aan  activiteiten. Vandaar 
dat het samen eten tussen de middag een centrale plek inneemt, waarbij iedereen 
meehelpt. De ongedwongen sfeer maakt het makkelijk om met elkaar in contact 
te komen en er kunnen boeiende gesprekken ontstaan. 
Mensen met geheugenklachten of beginnende dementie voelen zich soms onzeker 
en hebben veel vragen over wat hen te wachten staat. In het Odensehuis 
Rotterdam kunnen ze hier eventueel met elkaar over praten. 
Om dit te kunnen blijven doen vragen wij u om een bijdrage. 
 

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

 
 

De collecte bij het dooppoortje, aan de uitgang, is bestemd voor ‘Sint 
voor Kint’, een actie om Rotterdamse kinderen die in armoede leven een 
cadeautje te kunnen geven met Sinterklaas. 

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

 
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 
Ouderling Marianne Amelink 
Diakenen Monique de Jong, Thijsien Driesprong 
Laurens Cantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel Hayo Boerema 
Kindernevendienst Onno Martens 
Oppas Marije van Mannekes 
Ontvangst/koffie Sija Burggraaf en Henk Tiller 
Bloemen Jacqeline Gronert 
Collecte Willem de Jong, André Tiller 
Zilver-afwas Thijsien Driesprong  
Camera  Niels Tuijn, Peter Groeneweg 

 
 
 
 
  
Agenda: vanavond 19.00u. vespers 
 

28 september 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. Helene Perfors 

   3 oktober 9.00u.    
 
10.30u. 
 
19.00u. 

vroegdienst,  
vg. ds. Bernard van Verschuer 
dienst Maaskant Open Grenzen, 
vg. ds. Bernard van Verschuer 
Choral Evensong, Laurens Ensemble 
vg. ds. Hanna Rijken 

   5 oktober 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 

10 oktober 9.00u.  
 
10.30u. 
 
19.00u. 

vroegdienst,  
vg. ds. René van Loon; 
Schrift & Tafelviering Laurenspastoraat 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Gregoriaanse Vespers, vg. Kees Blijdorp 

   
Iedere vrijdag 12.30u. Gebed voor Vrede en Verzoening,  

(Coventry Prayer) 
 

………… 
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Op 31 oktober a. s. wordt om 19.00u. de Allerheiligenviering gehouden.  
In deze viering zullen overledenen van het voorbije jaar worden herdacht. 
Ds. Harold Schorren, Laurenspastor, zal in deze dienst voorgaan.  
Indien u namen van dierbaren genoemd wilt hebben, dan kunt u die via 
monique@laurenspastoraat.nl  doorgeven.  
Wilt u daarbij s. v. p. de volledige naam van de overledene en de 
overlijdensdatum aangeven. Tevens vragen wij u te vermelden met 
hoeveel personen u de viering zal bijwonen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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