Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam
zondag 31 oktober 2021 - Allerheiligen
Gedachtenis der overledenen
Dienst van Schrift en Tafel
de kleur: wit
Allerheiligen
De Kerk heeft sedert de 9e eeuw de gedachtenis van haar gestorven
gemeenteleden gevierd in verbondenheid ‘met alle heiligen’. Als datum
werd daarvoor 1 november gekozen. Vandaag gedenken wij onze
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. En wij doen dat op
de zondag die het dichtst bij 1 november ligt.
Bij ‘heiligen’ denken wij aan de grote namen van mensen die een ‘heilige’
status hebben gekregen binnen de Kerk. Maar bij het woord heilig mogen
we vooral denken aan ‘geroepen zijn’, ‘apart gesteld’, ‘toegewijd aan Gods
toekomst’, en zo spreekt Paulus over de gemeente van Christus ook als over
heiligen.
Samen met alle heiligen, grote namen en kleine namen, van eeuwen
geleden en van vandaag, zijn wij één Kerk in hemel en op aarde. Een schare
die niemand tellen kan, levend van Gods liefde. Bij alle verdriet dat deze
gedachtenis weer oproept, is dit een verwachtingsvol perspectief. Degenen
die wij niet meer in ons midden hebben, zijn de heiligen ons voorgegaan.
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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

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.
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Introïtus

Psalm 33: 7 allen, 8 koor
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smeekgebed

voor de nood van de wereld , besloten met:

Kyrie en Gloria

301c: koor + 302: 1 allen, 3 koor, 4 allen

wij gaan zitten
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DE HEILIGE SCHRIFT
groet

De Heer zal bij U zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

gebed
van de dag

Eeuwige, die door het leven en sterven
van uw getuigen uw Naam geheiligd hebt
in hemel en op aarde,
onderricht ons door uw Woord,
doe ons opstaan in uw licht
en geef dat wij uw heerlijkheid mogen zien
door de barmhartigheid
van Jezus, uw Zoon,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen

Evangelielezing

Matteüs 5:1-12
1

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar
ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
2
Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3

‘Zalig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4
Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5
Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6
Zalig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7
Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8
Zalig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9
Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
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10

Zalig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd
worden, want voor hen is het koninkrijk van de
hemel.
11

Zalig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij
uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
12
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden
beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór
jullie de profeten.
acclamatie

339 a

uitleg en verkondiging
stilte
koorzang

Kommt her zu mir alle – Melchior Franck
Kommt her zu mir alle die ihr mühselig
und beladen seid, ich will euch erquicken.
Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir;
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig,
so werdet ihr Ruh finden für eure Seelen.
Denn mein Joch ist sanft und mein Last ist leicht.
wij gaan staan

6

de gedachtenis

Wij lezen enkele namen uit het Gedachtenisboek met
daarbij de namen van hen die uit onze kring zijn ontslapen
in het voorbije jaar, tussendoor zingen wij telkens een
strofe uit lied 730 LB).
4 oktober

Franciscus van Assisi

(leefde in eenvoud en armoede, met zijn broeders in
middeleeuws Toscane en Umbrië. Hij kon het verhaal over
God zo overtuigend vertellen dat zelfs de vogels luisterden.)

12 oktober

Arie Groenestein

10 december Wiecher Mandemaker
10 december Jan Kroeze
24 december Willem Westland
vers 1 allen:

7

26 december Petronella Wilhelmina Arends – de Reede
5 januari

Kornelis Jakob Verburg

4 februari

Veronica

(christen uit Jeruzalem, die Jezus Christus een doek
aanbood om het zweet en bloed van zijn gezicht te vegen
terwijl hij zijn kruis droeg op weg naar Golgotha.)

2 april
30 april
zingen

Jeroen Dingjan
Anna Ros Louwerse

vers 2 koor:
Heer, herinner U hun luistrend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaal'gheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.
11 mei

Herman Reginald Zebeda

18 mei

Wim Molenaar

22 mei

Petronella Wilhelmina de Greef

25 mei

Frank van Aerde

30 mei

Jeanne d’Arc

(speelde een belangrijke rol in de Honderdjarige Oorlog tussen
Engeland en Frankrijk en werd op 19-jarige leeftijd door een
kerkelijke rechtbank veroordeeld en stierf op de brandstapel.)

zingen
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vers 3 allen:
Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner U hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.

31 mei

Hugo Jan Cornelis Bakker

29 juli

Haydi Florence Kross

10 augustus Laurentius
(diaken, patroon van kerk en stad van Rotterdam)

13 augustus Cornelis Arends
Slachtoffers van natuurgeweld
Slachtoffers van oorlogsgeweld
Slachtoffers van corona
zingen

vers 4 allen:
Waarheen zal de mens zich keren,
die, staand voor uw aangezicht,
uwe liefde moet ontberen
bij het eindelijk gericht?
Heer, zo Gij niet wordt bewogen
door het breken van zijn stem,
door de droefheid in zijn ogen,
is bij niemand heil voor hem.

namen die nog worden toegevoegd
orgelspel
onder het orgelspel kunnen wij kaarsen toevoegen van
namen die wij in stilte willen noemen
wij gaan zitten

DE MAALTIJD VAN DE HEER
voorbede

Na iedere intentie… zo bidden wij (367g)

stil gebed
slotgebed
nodiging
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gebed over de gaven
Tafelgebed

U komt onze dank toe….
……en zingen wij uit alle macht:
Sanctus en Benedictus LB 404e
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……….tot mijn gedachtenis”

Bidden wij tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
ONZE VADER......
de klok in de vieringtoren wordt geluid
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Lam Gods

Agnus Dei - Johann Nepomuk David
Christus, o Lam Gods, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer.
Christus, o Lam Gods, die der wereld zonden draagt,
ontferm U onzer.
Christus, o Lam Gods, die der wereld zonden draagt,
geef ons uwen vrede. Amen.

vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
en met uw Geest.
Wenst elkaar de vrede. (met een knikje)

communie
Tafelmuziek

Aller ogen wachten op U Here – Heinrich Schütz
Aller ogen wachten op U Here en
Gij geeft hun allen hunne spijze te rechter tijd.
Gij opent Uw milde hand en
verzadigt alles wat leeft met welbehagen.
So fahr ich hin zu Jesu Christ – Adam Gumpelzhaimer
So fahr ich hin zu Jesu Christ,
mein Arm tu ich ausstrekken.
So schlaf ich ein und ruhe fein,
kein Mensch kann mich aufwekken,
denn Jesus Christus, Gottes Sohn.
Der wird die Himmelstür auftun,
mich führen zum ewigen Leben.
Onze Vader – Maurice Duruflé / Jac Horde
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en
de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
dankgebed
wij gaan staan

zingen

Lied 725: 1 en 3 koor; 2 en 4 allen
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zending en zegen v. ………………..

orgelspel
schaalcollecte

ten behoeve van de kerkdiensten
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18

------------------------------------------------------------

U wordt uitgenodigd na de dienst een kopje koffie te drinken.
Houdt u ook dan gepaste afstand van elkaar.
-----------------------------------------------------------In deze dienst:
Voorganger
Ouderling
Diaken
Gedachtenis
Luthers Projectkoor
Ontvangst/koffie
Bloemen
Collecte
Streaming
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ds. Harold Schorren, Laurenspastor
Raimond Fraanje
Peter van Wijk, Monique de Jong
Ineke van Houwelingen
Hans Jansen
Annelies en Wim Steenbrink
Anja Koole
Willem de Jong, André Ouwehand
Peter Groeneweg

Agenda:
2 november

12.15u.

7 november

9.00u.
10.30u.
19.00u.

Alledagkerk,
vg. ds. Jan Manni
vroegdienst,
vg. ds. Piet de Jong
herdenking der Gestorvenen
Maaskant Open Grenzen,
vg. ds. Bernard van Verschuer
Choral Evensong,
Laurenscantorij, Dameskoor,
o.l.v. Mirjam van den Hoek
vg. ds. Mirella Klomp

9 november

12.15u.

Alledagkerk,
vg. mw. Joke van Rosmalen

14 november

9.00u.

vroegdienst,
vg. hr. Aad van Endhoven
Schrift & Tafelviering Laurenspastoraat
vg. ds. Ranfar Kouwijzer
vespers, vg. mw. Anneke van Mansum

10.30u.
19.00u.
16 november

21 november

12.15.

9.00u.
10.30u.
19.00u.

Alledagkerk,
vg. ds. Jan Manni
vroegdienst
vg. ds. Niels de Jong
dienst Maaskant Open Grenzen,
vg. ds. Bernard van Verschuer
Cantatedienst
Laurenscantorij en Laurensorkest
o.l.v. Wiecher Mandemaker
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor

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
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