
 

MAASKANT OPEN GRENZEN  
Laurenskerk 
zondag 6 maart 2022 (Invocabit) 
te 10.30 uur 

 

 Maaskant Open Grenzen 

 
AVONDMAALSVIERING 
 
Intrede 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Orgelspel Maurice Greene (18e eeuw) 
 - Voluntary in B-flat 
 
Welkom en Afkondigingen 
 

(allen gaan staan) 
 
Aanvangslied 91 (Heil hem wien God een plaats bereidt) 
 cantorij  vers 1 
 allen vers 2 en 3 
 
Psalmlezing uit psalm 91: 14-16  

 

Votum en groet   

(allen:)  

 
                     A - - - - - men 

(allen gaan zitten) 

 

Gebed moment van stilte  
 en gesproken gebed 
 overgaand in gezongen Kyrie 
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Kyrie 

 
 

Psalmregel Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, 
Mijn God, op u vertrouw ik, 
maak mij niet te schande…(psalm 25) 

 

Inleiding bij de lezingen en praatje met de kinderen 

<De kinderen gaan naar de kinderdienst> 
 

Schriftlezingen  

1ste lezing:  1 Samuel 9: 26 - 10: 1, 6-7  

2de lezing:  Johannes 11: 55 - 12: 11 
 

Lied  81: (Jubel God ter eer) 
 cantorij vers 1 
 allen  vers 8 en 9 
 
Preek  
 
Orgelspel  Théodore Dubois (1837-1924)) 
  -Prière 
 
Uit de gemeente  

 

Collecte (aankondiging) 

<De kinderen komen terug> 

 

Lied  833 (Neem mij aan zoals ik ben) 
 1e keer cantorij, 2e keer allen 
 
Voorbede na iedere intentie: 

zo bidden wij  
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Stil gebed 

 

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: 

 

 Sanctus & Benedictushymne 
LB 404 e 

 

Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  

 

Als wij dan eten van dit brood  
en drinken uit deze beker,  
verkondigen wij de dood van de Heer,  
totdat Hij Komt. 

  

Bidden wij tot God onze Vader 
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 

 

Onze Vader 
 

Lam Gods 408 e  
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Tafelmuziek tijdens het avondmaal 
 

Dankgebed 
 

(allen gaan staan) 
 

Slotlied 536 (Alles wat over ons geschreven is) 
 

Zegen    

 (allen:)                

 
    A - - - - - men 
 

Orgelspel  -Improvisatie 
 
 

Uitgangscollecte bestemd voor Liedboeken en Liturgiebladen (CvK) 
 

U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 86 RABO 0373728158 
t.n.v.Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum 
o.v.v. Liedboeken en Liturgiebladen 
 

Aan deze dienst werken mee: 

ouderling van dienst  Christian Jongeneel 
diaken    Dideri Mattijsen 
voorganger    ds Harold Schorren 
lector    Wim van Heest 
organist    Hayo Boerema 
collectant    Tom Boesten 
ontvangst   Corry van Eekeren-Dolk en 
    Eveline de Koning 
kinderdienst   Mark Mouthaan 
m.m.v.Maascantorij o.l.v. Henk Oosthoek 
  

Vanavond in de Laurenskerk: 

19.00 uur:   Choral Evensong  

   voorganger ds Bert Kuipers 

   


