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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

13 maart 2022, 2e zondag van de 40-dagen  
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: paars 

 

bij deze dienst 
 
Waar oriënteer je je in je leven op? Paulus klinkt nogal streng: wees op je 
hoede en laat je niet meeslepen door holle theorieën. Christus geeft je grond 
onder de voeten, zegt hij. Zijn manier van leven geeft je een richting waardoor 
je leven ‘vrucht draagt’ en daardoor zin en betekenis krijgt.  
Wil jij ook mee in dat voetspoor? 

 

INTREDE 
de klokken worden geluid 

 

orgelspel Cor Kee (1900-1997) 
 - Psalm 25 
 
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  Mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt:  
 zoek dan het licht van mijn ogen! 
  Zoeken zal ik het licht van uw ogen. 

 Wijs mij dan uw weg 
 Gij maakt mijn weg begaanbaar  
 Amen. 
 
introïtus    Psalm 25: 1, 2, 3  

 

antifoon  LB 535c  
 Gedenk uw ontferming, God,  
 uw liefde eeuwen door. 
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smeekgebed  voor de nood van de wereld ,  
 besloten met ‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie zie bijlage, Mis Schuurman 
 

het Gloria zwijgt in de veertigdagentijd 

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

 

gebed  God, 
van de zondag Gij, die van ons gevraagd hebt  
 te horen naar uw geliefde Zoon,  
 wil ons door zijn woorden  

van binnen zo bewegen,  
dat wij voorbij zien  
aan al wat ons verblindt  
en oog gaan krijgen  
– tot onze eigen verrassing –  
voor wat ons werkelijk verrijkt,  

  in deze veertig dagen en heel 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 Jesaja 63: 1 – 9 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

antwoordpsalm  Psalm 27b LB 
 

 

Epistel Kolossenzen 2: 8 - 15 
 

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

 
 

Evangelie Johannes 12: 20 – 36 
 

Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God.  
 

acclamatie zie bijlage, Mis Schuurman 
 
uitleg en verkondiging   
 
zingen  Lied 650: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 
   4 cantorij, 5 gemeente, 6 cantorij, 7 allen   

 

 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede intenties steeds besloten met: 

 
 

stil gebed 
 
slotgebed    
 
nodiging  
 
gebed over de gaven  
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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  
zie bijlage, Mis Schuurman 

 

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

LB 407 b I = cantorij, 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   zie bijlage, Mis Schuurman 
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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) 
 

communie wij dopen het brood in de wijn of het druivensap. 
 

   (looprichting: heen via middenpad;  
  terug via zijdeurtje en kooromgang) 
 

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   Motet “Wende dich, Herr, und sei mir gnädig”  

 J.H.Schein 1586-1630  
 
Wende dich, Herr, und sei mir gnädig, Keer u tot mij en wees mij genadig,  
Denn ich bin einsam und elend.  ik ben alleen en ellendig.  
Die Angst meines Herzens ist groß,  Mijn hart is vol van angst,  
Führe mich aus meinen Nöten.  bevrijd mij uit mijn benauwenis.  
Siehe an meinen Jammer und Elend Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,  
Und vergib mir alle meine Sünde.  vergeef mij al mijn zonden.  
 

psalm 25 vers 16-18 
 

 

dankgebed  
  

allen gaan staan 

 
slotlied  Lied 544: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 allen  
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zending en zegen v. ……………….. 
Allen: 

 
 

orgelspel Improvisatie 
 

schaalcollecte  bestemd voor binnenlands diaconaat (Kerk in Actie) 
 

         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 
onderstaande QR-code (collecte 2). 
 

 
 
 
 

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

Wilt  u  s. v. p. het koor pas verlaten, nadat het Avondmaalszilver is uitgedragen 
 

 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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in deze dienst: 
Voorganger ds. Erica Scheenstra  
Ouderling Marianne Amelink  
Diakenen Louise Urlings, Lesley Polak 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel  Hayo Boerema 
Kindernevendienst Coreline Schep 
Oppas  Tjeerd Wessel 
Ontvangst/koffie Dick Engelfriet, Elizabeth Poot 
Bloemen Anja Koole 
Collecte André Ouwehand, Sjaak Schilder 
Zilverafwas  Corrie Both, Lesley Polak 
Camera Pepijn Bakker, Peter Groeneweg 

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

 

Agenda:  
Vanavond: 19.00u. Gregoriaanse Vespers 

 
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 

22 maart 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Bert Kuipers 
27 maart 
 
 

   9.00u. 
10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Schrift & Tafel LP 
Vespers 

vg. ds. René van Loon 
vg. ds. Harold Schorren  
vg. nog niet bekend 

29 maart 12.15u. GEEN Alledagkerk  
 
 

Iedere vrijdag 12.30u. Gebed voor Vrede en Verzoening (Coventry Prayer) 
 

 

27 maart:  

 
10.30 – 14.00u.: ‘Vier de Zondag’:  
Viering van Schrift & Tafel, na de dienst koffie, lunch, ontmoeting en een 
toelichting op het nieuwe raam door kunstenares Janneke Viegers. 
 
15.30 – 17.30u. : Kliederkerk...met jong en oud op een creatieve manier de 
Bijbelverhalen ontdekken. Thema: ‘De Toren van Babel’  
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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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