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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

24 oktober 2021 – 6e zondag van de herfst 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: groen 

 

bij deze dienst 
 

Wij volgen het alternatieve leesrooster; hierin krijgt het Evangelie volgens 
Johannes volle aandacht.  
 

De lezingen van vandaag brengen tegenstellingen naar boven. Wat is van 
God en wat niet? Wie is van God en wie niet? Het zijn lastige lezingen, 
maar wat boven komt drijven is het geloof dat schepping, leven, 
gerechtigheid en het waarlijk mens zijn bij God horen. En niet de dood, de 
chaos en de zonde. 

 
Jeremia 

 
Voor een goed verloop van het lopend Avondmaal willen we de voorste rij vragen 
te beginnen. En houdt u ook lopend naar de Tafel voldoende afstand. 
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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 Voor U belijden wij, almogende God, 

voor heel uw Kerk en voor elkaar 
dat wij gezondigd hebben 
in gedachten, woorden en werken. 
 

… gebedsstilte …. 
 

Ontferm U over ons, 
vergeef ons onze zonden 
en geleid ons tot het eeuwige leven. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

 
introïtus    Psalm 130 
 

antifoon: Onthield Gij de schulden, o God, 
Wie hield stand in uw oordeel? 
Doch vergeving is er bij U 
want zo wilt ge gevreesd zijn. 
 

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

 
Kyrie en Gloria  LB 299b (De Sutter) I = cantorij, II = gemeente  
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groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 
gebed  Gij, Verborgene, 
van de zondag die alles ten goede keert, 

open ons voor de tekenen van de tijd 
en schenk ons vertrouwen 
in uw Woord vol belofte: 
Jezus, de Mensenzoon, 
hoop voor allen  
die wachten op bevrijding  
en uitzien naar uw koninkrijk,  
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

wij gaan zitten 
 

aandacht voor de kinderen 
 

 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten Jeremia 28:1-17 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 126a  

 
 
Epistel 1 Johannes 5:10-21 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
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Halleluja LB 338a  
 1. voorganger, 2. allen 

 
 

voorzang: evangelievers 

Wie van God is,  
luistert naar de woorden van God. (Joh 8:11) 
 

allen 

 
 

 
Evangelie Johannes 8:37-47 
 

Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God.  
 

acclamatie LB 339b (de Sutter) 
 

 

uitleg en verkondiging 
 

zingen  Lied 241: 1 cantorij, 2 gemeente en 3 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  
 
sursum corda  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. 
 

Tafelgebed Liedboek 403d 
 
Onze Vader 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  LB 408b (De Sutter) 
 

 
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   Pseaume 130  J. P. Sweelinck 1562-1621  
 
 
dankgebed  

allen gaan staan 
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slotlied  Lied 826: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 allen 
 

zending en zegen v. ……………….. 
 

Allen: 

 
 

 
orgelspel  
 

schaalcollecte bestemd voor het Quotum Landelijke Kerk. 
 

  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. 

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

Houd te allen tijde afstand van elkaar. 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  
 
 

In deze dienst: 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Marianne Amelink 
Diakenen Coreline Schep, Wim de Jong 
Laurenscantorij  Wiecher Mandemaker 
Kindernevendienst Niet bekend 
Oppas Marije van Mannekes 
Ontvangst/koffie Johan Beijlevelt, Elizabeth Poot 
Bloemen Ank van der Spek  
Collecte Herman Docters van Leeuwen, Arjo Overbeeke 
Zilver-afwas Wim de Jong 
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Agenda:  
 

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

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 
 

  2 november 12.15u. Alledagkerk,  
vg. ds. Jan Manni   
 

  7 november   9.00u. 
 
10.30u. 
 
15.00u. 
 
19.00u. 

vroegdienst,  
vg. ds. Piet de Jong 
dienst Maaskant Open Grenzen, 
vg. ds. Bernard van Verschuer 
verbintenisdienst studentenpastor 
Wietske de Jong 
Cantatedienst,  
vg. ds. Mirella Klomp 
 

  9 november 12.15u. Alledagkerk,  
vg. Joke van Rosmalen 
 

14 november 9.00u.  
 
10.30u. 
 
19.00u. 

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

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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