
 1 

Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

10 oktober 2021 – 4e zondag van de herfst 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: groen 

 

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 92: 1 en 6 
 antifoon: LB 710c (Psalm 92: 13 – 14) 
 

 Rechtvaardigen groeien als palmen, 
 in het huis van de Levende geplant. 
 

 
 

 

 
 

 antifoon 



 3 

smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 
 ‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie en Gloria    LB 299b 
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groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 
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collecta  God, 
   Jezus hebt Gij ons gegeven 
   als uw levende Woord. 
   Brood uit de hemel is Hij 
   en zijn bloed is waarachtige drank. 
   Wij bidden: geef door uw Geest, 
   wanneer wij dit brood eten 
   en dit bloed drinken, 
   dat het zal zijn: Hij in ons 
   en wij in Hem 
   tot de uiterste dag. 

Amen.    
wij gaan zitten 

aandacht voor de kinderen 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 

lezing 1 Johannes 6, 22-29   
 

De daarop volgende dag ziet de menigte, 
die aan de overkant van de zee staat, 
dat daar slechts één ander scheepje is, 
en dat Jezus en zijn leerlingen daar niet in zitten 
maar dat zijn leerlingen alleen zijn vertrokken. 
Maar er komen scheepjes uit Tiberias, 
dichtbij de plaats, 
waar zij het brood gegeten hadden, 
waarover de Heer dankzegging had gedaan, 
Als de menigte dan ziet, 
dat Jezus daar niet is, 
noch zijn leerlingen, 
gaan ze aan boord van de scheepjes 
en komen in Kapernaüm, 
om Jezus te zoeken. 
Zij vinden zij hem aan de overkant van de zee  
en zeggen tot hem: 

 Rabbi, wanneer bent u hier aangekomen? 
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 Jezus antwoordt hun en zegt: 
 Ik zeg jullie met nadruk: 
 jullie zoeken mij niet, 

omdat jullie tekenen hebben gezien, 
maar omdat jullie van de broden gegeten hebben 

   en verzadigd zijn. 
Werk niet voor het voedsel dat verteerd wordt, 
maar voor het voedsel dat blijft tot eeuwigheidsleven, 
dat de Mensenzoon jullie zal geven. 
Want dit heeft de Vader, God zelf, bezegeld. 

  Zij zeggen dan tot hem: 
 Wat moeten wij doen, 

opdat wij de werken van God bewerken ? 
  Jezus antwoordt en zegt tot hen: 

Dit is het werk van God, 
  dat jullie vertrouwen op hem, 

degene, die Hij gezonden heeft.  
 

uitleg  
 

zingen  lb. 836: 1 cantorij, 2 allen 
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lezing 2  Johannes 6, 30-40  
  

 Ze zeggen tot hem: 
welk teken doet u, 
opdat we het zien en u geloven? 
Wat gaat u doen? 
Onze voorouders aten het manna in de woestijn, 
zoals geschreven staat: 
‘Brood uit de hemel gaf hij hen te eten’. 

 Maar Jezus zegt tot hen: 
Met nadruk zeg ik jullie: 
niet Mozes heeft jullie het brood uit de hemel gegeven, 
maar mijn vader geeft jullie het brood uit de hemel,  

  het waarachtige. 
Want het brood van God is dat 
wat neerdaalt uit de hemel 
en leven geeft aan de wereld. 

 Ze zeggen tot hem: 
  Heer, geef ons altijd dat brood! 

 Jezus zegt tot hen: 
  ik ben het brood dat leven geeft; 

wie bij mij komt, zal geen honger hebben 
  en wie in mij gelooft, zal nooit dorst hebben. 

Maar ik zeg jullie: 
  jullie hebben mij gezien, maar jullie geloven niet; 

iedereen die de vader mij geeft, zal bij mij komen, 
  en wie bij mij komt, zal ik niet buiten werpen, 

want ik ben niet uit de hemel neergedaald  
   om mijn wil te doen, 

  maar om de wil te doen van hem,  
   die mij gezonden heeft. 
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Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: 
met al wat hij mij heeft gegeven: 

  dat ik daarvan niets verloren laat gaan    
  maar zal doen opstaan op de laatste dag. 

Want dit is de wil van mijn vader: 
dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, 
eeuwigheidsleven zal hebben, 
en dat ik hem zal doen opstaan op de laatste dag. 
 

uitleg  
 

zingen  lb.653: 1 en 2 
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lezing 3  Johannes 6, 41-59   
 

De Judeeërs nu morren over hem, dat hij zei: 
 Ik ben het brood dat is neergedaald uit de hemel, 

en zij zeggen: 
Die Jezus hier, is dat niet de zoon van Jozef, 
van wie wij de vader en de moeder kennen? 
Hoe zegt hij nu: uit de hemel ben ik neergedaald? 
Jezus antwoordt en zegt hen: 

  Mort niet onder elkaar. 
Niemand kan naar mij toe komen, 
tenzij de vader die mij heeft gezonden 
hem trekt en ik zal hem rechtop doen staan  

   op de laatste dag. 
Er staat geschreven in de profeten:  
allen zijn onderwezen door God.   
Ieder die van de vader heeft gehoord en geleerd,  
komt naar mij toe. 
Niemand heeft de vader gezien, 

  alleen degene die bij God vandaan komt,  
   die heeft de vader gezien. 

Nadrukkelijk zeg ik jullie:  
   wie vertrouwt, heeft leven van de Eeuwige. 

Ik ben het brood van het leven; 
jullie vaderen aten in de woestijn het manna 

    — zij zijn gestorven. 
Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, 

  opdat wie het eet niet zal sterven 
Ik ben het levende brood  

   dat uit de hemel is neergedaald, 
  wie dit brood eet, zal leven  

   naar de toekomende eeuw. 
Het brood dat ik zal geven, 
is mijn vlees, voor het leven van de wereld. 

 De Judeeërs twisten met elkaar en zeggen: 
  Hoe kan hij ons zijn vlees te eten geeft? 
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 Dan zegt Jezus tegen hen: 
  Ik zeg jullie met grote nadruk: 
  wanneer je het vlees van de mensenzoon niet eet 

en zijn bloed niet drinkt, 
hebben jullie geen leven in je. 
Wie mijn vlees verslindt 
en mijn bloed drinkt, 
heeft leven van de Eeuwige; 

  ik zal hem rechtop doen staan ten laatsten dage. 
Want mijn vlees is waarachtig voedsel 
en mijn bloed is waarachtige drank. 
Wie mijn vlees verslindt en mijn bloed drinkt, 

  blijft in mij en ik in hem. 
Zoals de levende vader mij heeft gezonden 
en ik leef door de vader, 
zo zal ook hij die mij verslindt, leven door mij. 
Dit is het brood dat is neergedaald uit de hemel, 
niet zoals de vaderen hebben gegeten 
— zij zijn gestorven. 
Wie dit brood verslindt zal leven 

  naar de eeuw. 
 Dit alles zegt hij in zijn onderricht  

  in de synagoge van Kafarnaum. 
   

zingen  lb. 339 b 
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uitleg  
 

zingen  lb 665:  
   1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 4 cantorij, 5 allen 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede na iedere intentie: …...  

zo bidden wij: 
 

 

 
stil gebed 
 
slotgebed    
 
 
nodiging  
 
gebed over de gaven  

God, 
wij danken U voor uw Woord, 
wij danken u voor gaven van brood en wijn, 
wij danken U dat Gij ons, 
door Woord en Geest, 

   en door brood en wijn, 
deel geeft aan het leven van Christus 
en wij bidden dat de gemeente 
dat de kerk in de wereld 
in haar identificatie met Christus 
de wereld tot heil zal zijn. 
Daarom bidden wij voor de wereld van onze dagen, 
dichtbij en ver weg, om vrede en recht, 
om vreugde, vergeving en verzoening, 
om genade en vertroosting 
om de komst van uw Koninkrijk 
waarom wij bidden met de woorden 
die Jezus ons geleerd heeft: ...... 

 
Onze Vader…  

de klok in de vieringtoren wordt geluid 
 



 13 

Sanctus en Benedictus, 404b 
 

 
 
Agnus Dei, 408b 
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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) 

 
Gemeenschap van brood en wijn 
 

v. brood uit de hemel, brood van het leven. 
 Zoals dit brood gebroken is 
 breken wij het hier tot zijn gedachtenis. 
 

v. het bloed van Christus 
 zoals dit bloed vergoten is, 
 gieten wij het hier uit  

als de wijn van het koninkrijk, 
 tot zijn gedachtenis. 
 

v. bood en wijn 
 laten wij eten en drinken 
 Hij in ons en wij in Hem 
 voor het leven van de wereld. 

 

Tafelmuziek   Pseaume 100, J. P. Sweelinck 1562-1621 
 

Vous tous qui la terre habitez 
Chantez tout haut à Dieu, chantez 
Servez à Dieu joyeusement 
Venez devant luy gayement. 
 

Sachez qu’il est le Souverain 
Qui sans nous nous fit de sa main 
Nous, dije son vray peuple acquis 
Et le troupeau de son pasquis. 
 

Entrez és portes d’iceluy 
Louez le, et celebrez chez luy 

 Par tout son honneur avancez 
 Et son tres-sainct Nom benissez. 
 

Car il est Dieu plein de bonté 
Et dure sa benignité 
A jamais, voire du Tres-haut  
La verité jamais ne faut. 
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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. 

 

dankgebed 
 

slotlied lb. 687, 1 gemeente, 2 cantorij, 3 allen 
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zegen 
 

Allen:  

 
 

 

orgelspel  
 

schaalcollecte  bestemd voor Sint voor Kint 

Dit is de jaarlijkse benefietactie van Serve the City Rotterdam met als doel 
geld op te halen voor Rotterdamse kinderen tussen 3 en 15 jaar, die 
opgroeien in armoede. Van de opbrengst geeft de organisatie aan de 
ouders rond Sinterklaas een cadeaubon t.w.v. €20,- van de 
speelgoedwinkel waarmee zij zelf een cadeau kunnen kopen voor hun 
kinderen. 
Ieder jaar besteden wij hier als Laurenspastoraat aandacht aan en kunnen 
we een mooi bedrag geven. We hopen dat “Sinterklaas” dit jaar al vroeg 
de Laurenskerk bezoekt. Vanuit de diaconie bevelen wij deze collecte van 
harte bij u aan. 

      
         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. Jaap Goorhuis 
Ouderling Marion Moerman 
Diakenen Louise Urlings, Marco Samson 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel Geerten Liefting 
Kindernevendienst  Paul Absil 
Oppas Pepijn Bakker 
Ontvangst/koffie Dick Engelfriet, Ank van der Spek 
Bloemen Anja Koole  
Collecte Chadassa Montagne, Peter van Wijk 
Zilver-afwas Marco Samson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

  

mailto:monique@laurenspastoraat.nl
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Agenda: vanavond 19.00u. Gregoriaanse Vespers 
 

12 oktober 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. René van Loon   
 

17 oktober   9.00u. 
 
10.30u. 
 
19.00u. 

vroegdienst,  
vg. ds. Jaap Koning 
dienst Maaskant Open Grenzen, 
vg. ds. Bernard van Verschuer 
Cantatedienst,  
vg. ds. Bernard van Verschuer 
 

19 oktober 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. Bert Kuipers 
 

24 oktober 9.00u.  
 
10.30u. 
 
19.00u. 

vroegdienst,  
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Schrift & Tafelviering Laurenspastoraat 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Vespers, Maaskant Open Grenzen 
 

31 oktober    9.00u. 
 
10.30u. 
 
19.00u. 

vroegdienst 
vg. ds. Laurens Korevaar 
dienst Maaskant Open Grenzen, 
vg. ds. Laurens Korevaar 
Allerheiligenviering, Schrift & Tafel 
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 
 
CITYPASTOR 
e-mail:  contact@citypastor010.nl 
website:  www.citypastor010.nl  
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