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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

28 november 2021 – 1e zondag van Advent 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: paars (rood) 

 

bij deze dienst 
 

Advent 
We bereiden ons ieder jaar weer voor op de komst van God in deze wereld, 
in een kind ons geboren, licht in duisternis. Niet als een verwachting van 
ooit en eens, maar als een eeuwige cyclus van vieren tegen de verdrukking 
in. Hij die was, die is en die komt, neemt intrek in ons leven.  
 ‘Adventus’ betekent ‘komst’. Zoals in vroege tijden steden zich 
voorbereidden op hoog bezoek (adventus) van bijvoorbeeld de keizer, zo 
bereidt ons hart zich voor op de adventus van ónze Heer. 
De profeet Zacharia bereidt zijn volk voor op de komt van God, het 
aanbreken van een nieuwe tijd. Paulus schrijft in zijn brief aan de 
Tessalonicenzen zijn verlangen uit de gemeente weer te zien. En in Lucas 
horen we hoe niets meer verwacht werd, maar door God werd gegeven. 
In deze Adventstijd volgen we het alternatieve Evangelierooster en lezen 
we het begin van het evangelie volgens Lucas.  
 
Afscheid en herbevestiging 
In deze dienst nemen we onder grote dankzegging voor hun inzet afscheid van 
diakenen Wim de Jong, Thijsien Driesprong en Pieter de Bruin; ‘ontvestigen’ 
wordt dat genoemd binnen het Laurenspastoraat. En met vreugde mogen we 
Monique de Jong herbevestigen in het ambt van diaken. 
Ambtsdragers hebben een bijzondere taak in de kerk en leiden samen de 
gemeente. Met vele andere vrijwilligers dragen zij zorg voor de voortgaande 
dienst aan de Eeuwige en de naaste. 
De Protestantse Kerk in Nederland kent drie ambten: predikant, ouderling en 
diaken.  
 
 
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  Kom tot ons, God,  
naar U gaat ons verlangen uit. 
Wek op uw kracht  
en schep ons nieuwe adem! 
Kom tot ons, God,  
wek op uw kracht! 
 

Kom tot ons, God, 
dat Gij ons raakt  
met de hartslag van uw liefde 
en ons geneest  
met de gloed van uw genade. 
Kom tot ons, God,  
wek op uw kracht! 
 

Dat Gij ons draagt  
op de vleugels van uw vrede 
en nog ons voorgaat  
met de vonken van uw licht. 
Kom tot ons, God,  
wek op uw kracht! 
 

Dat Gij ons bouwt  
tot een hechte stad van recht, 
waar wij dan wonen  
in de weelde van uw zegen. 
Amen. 
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introïtus    Psalm 25: 1, 2, 3 
 
 antifoon LB 432a 
 

 Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, 
 op U vertrouw ik. 
 

 
 

 
 

antifoon LB 432a 
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smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 

‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie Mis Barend  Schuurman 

het Gloria zwijgt 
 

 
groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 
 

 

gebed  Gij, die een vriend wilt zijn 
van de zondag voor allen die uw naam eerbiedigen, 

laat de tijd komen 
waarin uw beloften vervuld worden, 
en zend Hem in ons midden 
door wie wij staande blijven 
als horen en zien ons vergaat 
en de wereld wankelt. 
Amen. 

wij gaan zitten 

 
 
aandacht voor de kinderen 
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AFSCHEID EN HERBEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 

predikant wisselt stola naar rood 
 

afscheid van aftredende ambtsdragers 
 

Van diakenen  
Wim de Jong, Thijsien Driesprong en Pieter de Bruin  
is de ambtstermijn verstreken, 
en wij nemen afscheid van hen. 

 

de aftredende ambtsdragers komen naar voren 
 

Geliefde zuster en broeders, 
wij laten u gaan en zeggen u dank 
voor de overtuiging, de inzet en de liefde 
waarmee u uw dienst in Christus’ kerk hebt vervuld. 
Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, 
waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen 
geheim zal blijven, ook na uw afscheid. 

 

zingen Psalm 90:8 
 

 
 

de afgetreden ambtsdragers nemen plaats in de gemeente 
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gelofte en verbintenis van de ambtsdrager die haar dienst voortzet 
  

de ambtsdrager gaat staan 

 
Gemeente,  
de kerkenraad heeft u bekend gemaakt 
dat Monique de Jong haar dienst zal voorzetten 
in het ambt van diaken. 

 

opdracht Gemeente,  
in het vergaderen en onderhouden van zijn kerk 
maakt onze Heer Jezus Christus gebruik  
van de dienst van mensen  
aan wie Hij in de gemeente  
een bijzondere taak heeft toevertrouwd. 
Hun ambtswerk is bedoeld  
om de gelovigen toe te rusten  
tot getuigenis en dienst in de wereld  
en tot opbouw van het lichaam van Christus. 
Zij mogen dit werk verrichten,  
ziende op Hem,  
die niet gekomen is om zich te laten dienen  
maar om te dienen. 

 

gelofte en bevestiging 
 

de ambtsdrager komt naar voren 
 

Monique de Jong, 
eenmaal bent u in het ambt van diaken 
in deze gemeente bevestigd. 
Daarbij hebt u uitgesproken 
dat u de heilige Schrift aanvaardt 
als enige regel van geloof 
en zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. 
U hebt beloofd geheim te zullen houden 
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen 
en uw taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk. 
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Nu u uw ambtswerk voortzet 
vraag ik u daarom: 
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente 
door God tot deze dienst bent geroepen? 
En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen 
met liefde voor de gemeente 
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt? 
 

Wat is daarop uw antwoord, Monique de Jong? 
Ja. Daartoe helpe mij God. 
 

God, onze hemelse Vader, 
die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, 
geve u de genade, 
dat u daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar 
werkzaam mag zijn. 
Amen. 

 

de voorganger bekrachtigt deze woorden  

 
gebed   Wij bidden U, 

geef haar die het ambt draagt, 
dat zij gehoorzaam aan uw roepstem 
en vertrouwend op uw beloften, 
vrijmoedig haar taak aanvat 
tot eer van uw Naam, 
tot vreugde voor ons allen 
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U, in de eenheid van de heilige Geest, 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Amen 

 
aanvaarding en verwelkoming 

allen gaan staan 

Gemeente, 
wilt u diaken Monique de Jong 
hooghouden in haar ambt? 
Ja, dat willen wij van harte. 
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zingen  Lied 360:  
 
   1 gemeente, 2 cantorij, 3  gemeente, 6 allen 

 
 

  
 

 
allen gaan zitten 

predikant wisselt stola naar paars 

 
 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten Zacharia 14:4-9 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
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antwoordpsalm  Chant Psalm 50 
 
refrein 1 cantorij, 2 allen 
 

 
 
 

1. Ontferm U God, ontferm U over mij; 
U bent barmhartig en vergeeft mij al mijn fouten. 
Was van mij af de smetten van het kwaad; 
ontdoe mij, Heer, van al mijn zonden. 
 

2. Want ik weet dat ik vaak onrechtvaardig ben;  
mijn onvolkomenheid besef ik mij terdege. 
Tegen U stond ik op, aan U heb ik getwijfeld; 
U, die rechtvaardig bent en steeds bereid te vergeven. 
 

3. Waarom ik altijd weer de andere kant op wil? 
Ik ben een mens, niets menselijks is mij vreemd. 
Altijd houdt U mij de waarheid voor;  
U openbaart mij de geheimen van mijn hart. 
 

4. Overspoel mij met de golven van uw liefde  
en reinig mij door uw genaderegen. 
Open mijn oren voor klanken van vreugde en blijdschap,  
laat mijn stem U juichend dank betuigen. 
 

5. Let niet op mijn zonden en ongerechtigheid,  
bevrijd mij van mijn trots en eigenwaan. 
Schep in mij een zuiver hart, een openstaande geest;  
vernieuw in mij een onbeperkt vertrouwen. 
 

6. Eer aan de Vader en de Zoon  
en aan de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd  
en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

refrein 
 

 
 
  



 10 

Epistel 1 Tessalonicenzen 3:9-13 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
Halleluja LB 338f 
 

 
 
 

Evangelie Lucas 1:5-25 
 

Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God.  
 

acclamatie Mis Barend Schuurman 
 

 
 

 
uitleg en verkondiging 
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zingen  Lied 433:  
 
  1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 gemeente,  5 allen 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede intenties steeds besloten met (LB 368 a)   

 
stil gebed 
 

slotgebed    
 
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 zingen wij uit alle macht: 

 

HEILIG, HEILIG, HEILIG  Mis Barend Schuurman 
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Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….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 

 

Lam Gods   Mis Barend Schuurman 
 

 
 

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   Pseaume 25,  J. P. Sweelinck 1562-1621  
 

A toy, mon Dieu, mon coeur monte, 
En toy mon espoir ay mis:  
Fais que je ne tombe à honte,  
Au grè de mes ennemis. 
Honte n'auront voirement 
Ceux qui dessus toy s'appuyent, 
Mais bien ceux qui durement 
Et sans cause les ennuyent. 

 

Tot u, mijn God, verheft zich mijn hart, 
Op u heb ik mijn hoop gevestigd: 
Maak dat in niet in ongenade val, 
Zoals mijn vijanden het graag hebben. 
Ongenade zullen toch echt niet ervaren 
Diegenen wier steun en toeverlaat u bent, 
Maar wel diegenen die hen genadeloos 
En zonder reden lastig vallen. 

dankgebed  

allen gaan staan 
 

 

slotlied  Lied 439: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 4 allen 
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zending en zegen v. ……………….. 
 

Allen: 

 
 

orgelspel 
  

schaalcollecte  bestemd voor de huurkosten van de gebouwen 
(Kerkrentmeesters) 
 

         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. 
Denkt u aan het mondkapje. 

Houdt u te allen tijde voldoende afstand van elkaar. 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  
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In deze dienst: 
Voorganger  ds. Harold Schorren Kindernevendienst  Onno Martens 
Ouderling Marco Hoogerbrugge Oppas  Jacqueline Nieuwstraten 
Diakenen Wim de Jong,  

Marco Samson 
Ontvangst/koffie Annemieke v. d.Kooij, 

Ank van der Spek 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker Bloemen Anneke Bliek 

Orgel  Hayo Boerema Collecte  Johan Beijlevelt, 
André Tiller 

  Zilverafwas  Marco Samson 
 

Agenda:  
vanavond 19.00u. herdenking 100 jarig heengaan Abdu’l-Bahá 
Informatie en aanmelden: 100jarigheengaan@gmail.com 
 

30/11  12.15u. Alledagkerk, Adventsviering, vg. mw. Joke van Rosmalen 
orgel Jan Teeuw; panfluit Henske Bakker   

  5/12 
 
 
   

  9.00u. 
10.30u. 
 
19.00u. 

vroegdienst, vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
gezamenlijke doopdienst MKOG en LP 
vgs. ds. Bernard van Verschuer en ds. Harold Schorren 
Choral Evensong, Laurens Vocaal Ensemble 
o.l.v. Wiecher Mandemaker, orgel, Hayo Boerema 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 

  7/12 12.15u. Alledagkerk, vg. ds. René van Loon 
12/12   9.00u. 

10.30u. 
 
19.00u. 

vroegdienst, vg. ds. Jacob Korf 
Schrift & Tafelviering, Laurenspastoraat 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor  
Gregoriaanse vespers, vg. Henk Koekoek 
 

vrijdags 12.30u. Gebed voor Vrede en Verzoening, (Coventry Prayer) 
 

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  

mailto:100jarigheengaan@gmail.com
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

