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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

27 februari 2022, 8e zondag na Epifanie  
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: groen 

 

bij deze dienst 
 

De laatste zondag voordat “de vasten” begint. In de bijbel wordt verteld over 
de toekomst. Of de toekomst uitsluitend door de plannen van mensen 
gestalte krijgt?    
 

 

INTREDE 
de klokken worden geluid 

 

orgelspel Johann Pachelbel (1653-1706) 
 Praeludium d-moll 
  

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          

God, 
weg uit het gewone, de sleur en de opwinding,  
richten wij ons naar U.  
Om een stem die ons vertrouwen geeft,  
om een vergezicht dat hoop wekt.  
Amen        

  
introïtus    Psalm 67: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 allen 

 

antifoon  514c 
 God, wees ons genadig, 
 zegen ons met het licht van uw ogen. 
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smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met ‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie en Gloria Mis de Sutter 299b 
 

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

 

gebed  God van het leven, 
van de zondag maak uw woorden  
 vruchtbaar in ons midden,  
 opdat wij mensen worden 
 zoals Jezus, uw Zoon,  
 die ons de liefde leert   
 die niet vergaat,  
 dit uur en alle dagen van ons leven. 

Amen.  
 

wij gaan zitten 
 

aandacht voor de kinderen 
de kinderen gaan naar de kindernevendienst.  

Zij komen bij het Avondmaal weer in de kerk terug. 
 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten Ezechiël 37,15-28 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 100a 
 

 
 

Epistel Hebreeën 9,11-15 

  

 Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
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Halleluja LB 338b 
 

Evangelie Johannes 11,45-54 
 

Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God.  
 

acclamatie 339b 
 
uitleg en verkondiging   
 

zingen  Lied 686: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 allen  
 

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

voorbede intenties steeds besloten met  

 
 

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 De Sutter 404b 
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Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  
 

 LB 407 b, I = voorganger, II allen  
 

 

 
  

 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 de Sutter 408b 
 
 

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

Wenst elkaar de vrede.  (met een knikje) 
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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. 
 

Als u wilt doneren via de betaalapp Givt, kunt u gebruik 
maken van de QR-code op pagina 6 (collecte 1). 

 

 
Tafelmuziek   Salvator mundi, Th.Tallis 1505-1585 
 

Salvator mundi, salva nos 
Qui per crucem et sanguinem redemisti nos 
Auxiliare nobis te precamur  
Deus noster 
 
Redder der wereld, redt ons 
Gij die, door het kruis en uw bloed, ons verlost heeft 
Help ons. Wij zegenen U, onze God. 

 

 
 

dankgebed  
  

allen gaan staan 
 

slotlied  Lied 858: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 allen  
 
 

zending en zegen v. ……………….. 
Allen: 

 
 

 
orgelspel Improvisatie 
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schaalcollecte  bestemd voor Goud van Noord 
Een pretentieuze naam? Misschien, maar er liggen dan ook nogal wat plannen! 
Goud van Noord is een diaconale stichting en iedere dag op zoek naar Rotterdams 
Goud. Ze zetten zich in vanuit de overtuiging dat in ieder mens een schat 
verborgen ligt. Talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten is wat hen drijft. 
Goud gaat voor een Rotterdam waarin mensen die ‘kansarm’ genoemd worden de 
mogelijkheid krijgen hun talenten in te zetten voor de samenleving en zich te 
ontplooien. Goud biedt een breed palet aan activiteiten dat gaat van de 
Huiskamer aan de Zwaanshals (0-99 jaar), V-Power, Huiswerkhelden, een 
bibliotheek voor kinderen, Kids van Goud, Goud Conn@ct en Woordenschat 
tot een maatjesproject voor gezinnen. De boodschap? Jij bent goud! 
 

         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. 
 

Als u wilt doneren via de betaalapp Givt, kunt u gebruik maken van de 
QR-code op deze pagina (collecte 2). 
 

 
 

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

 

in deze dienst: 
Voorganger ds. Bernard van Verschuer 
Ouderling Raimond Fraanje 
Diakenen Iteke van der Vlugt, Coreline Schep 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel Hayo Boerema 
Kindernevendienst Naomi Spiering 
Oppas  Marije van Mannekes 
Ontvangst/koffie Johan Beijlevelt , Henny Tiller 
Bloemen Ank van der Spek 
Collecte Herman Docters van Leeuwen, Arjo Overbeeke 
Zilverafwas  Adrie Beijlevelt, Coreline Schep 
Camera Mark Kramer, Peter Groeneweg 

 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  
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Agenda:  
Vanavond 19.00u. Cantatedienst, vg Bernard van Verschuer 
 

   1 maart 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Jan Manni 
   2 maart 19.00u. Schrift & Tafelviering, LP vg. ds. Harold Schorren 
   6 maart    9.00u. 

10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Schrift & Tafel MKOG 
Choral Evensong 

vg. ds. Harold Schorren 
vg. ds. Harold Schorren 
vg. ds. Bert Kuipers 

   8 maart 12.15u. Alledagkerk vg. ds. René van Loon 
13 maart    9.00u. 

10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Schrift & Tafelviering, LP 
Gregoriaanse Vespers 

vg. hr. Aad van Endhoven 
ds. Erica Scheenstra 
hr. Henk Koekoek 

15 maart 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Helene Perfors 
20 maart    9.00u. 

10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
Cantatedienst 

vg. ds Bert Kuipers 
vg. ds.Bernard van Verschuer 
vg. ds. Harold Schorren 

 
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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