
 1 

Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

zondag 27 maart 2022 – 4e van de 40dagentijd (Laetare) 
bevestiging ambtsdragers 
Dienst van Schrift en Tafel  

de kleur: rood (bevestiging) en roze 
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bij deze dienst 
Wij volgen tot Pasen met het alternatieve leesrooster het Evangelie volgens 
Johannes. Deze zondag is de eerste lezing Exodus 19:1-8a waarin God zich 
verbindt aan het net bevrijdde volk. “Een koninkrijk van priesters zul je zijn, 
een heilig volk”. De evangelielezing is Johannes 15:1-8 dat begint met een Ik-
ben-woord: ‘Ik ben de ware wijnstok…’ 
 
Met vreugde mogen we vandaag enkele nieuwe ambtsdragers bevestigen. 
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 
- diaken 

Enkele ouderlingen zijn belast met de stoffelijke zaken van de gemeente.  
Dit zijn de ouderling-kerkrentmeesters. Hun ambt is dat van ouderling, en het 
kerkrentmeesterschap hun taakveld. 
 

Ton Vogelzang en Chadassa Montagne worden bevestigd in het ambt van 
ouderling. Chadassa zal speciaal aandacht besteden aan de jeugd. Neline van 
Meijeren wordt bevestigd in het ambt van diaken. 
 
Liturgische kleuren 
Rood is de kleur van het bloed en van het vuur. Het verwijst naar de 
bloedgetuigenis van de martelaren en het vuur van de heilige Geest. Deze 
kleur gebruiken we o.a. voor de bevestiging van ambtsdragers waar getuigenis 
en Geest een rol spelen. 
De kleur van de  veertigdagentijd is paars; kleur van inkeer, boetedoening en 
voorbereiding. Met Laetare schijnt het licht van Pasen al even door het paars 
heen en kleurt deze zondag roze. 
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 

orgelspel Louis Vierne (1870-1937), - Cortège 
 

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 Gij, die er voor ons zijt 
en ons elkaar gegeven hebt, 
schep ons een hart 
doorzichtig en zuiver, 
geef ons een geest 
vast en moedig, 
dat wij voortgaan op de weg 
die uw Zoon voor ons uit ging. 
Breng ons terecht, God,  
breng ons weer thuis  
en doe ons wonen  
in uw zegen. 
Amen. 

 

introïtus    Psalm 122: 1 en 3  
 

antifoon (LB 535e)  Verheug u met Jeruzalem, bedroefde,  

 juich over haar! 
 
smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met: 
 … zo bidden wij 

 

kyrie zie bijlage Mis Schuurman 
   het Gloria zwijgt in de 40dagentijd 

 

groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 
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gebed  God, die ons hoedt 
van de zondag met uw goedheid en trouw,  

en met uw visioen van vrede 
ons voedt, -  
deel met ons  
wat U beweegt, 
verzadig ons blijvend 
met uw woord van welbehagen 
en doortrek ons 
met het desem van de ontferming 
waarvan de smaak 
ons vertrouwd is 
door Jezus Messias 
Amen 

 wij gaan zitten 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 

Tora Exodus 19:1-8a 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

antwoordpsalm Psalm 67b  
 

antifoon Heel de aarde kent uw weg,  
 de wereld uw reddende kracht. 
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Evangelielezing Johannes 15:1-8 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
 

acclamatie zie bijlage Mis Schuurman 
 
 

uitleg en verkondiging 
 
zingen Lied 546: 
 1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 gemeente, 5 allen 
 

 
 
BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 

 

predikant wisselt stola naar rood 
 

presentatie van de aantredende ambtsdragers 
  

Gemeente,  
de kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt 
van degenen die bevestigd zullen worden  
in het ambt van ouderling of diaken. 
Het zijn als ouderlingen  
Ton Vogelzang en Chadassa Montagne 
en als diaken Neline van Meijeren. 
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(tot de vertegenwoordiger van de kerkenraad) 
 

Ik vraag u: 
Zijn er bezwaren ingebracht tegen de bevestiging  
van de aantredende ambtsdragers? 

 

Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht. 
 

Zij zijn dus waardig om het ambt te bekleden, 
waartoe de kerk van Christus hen geroepen heeft. 

 

Loven wij de Heer. 
Wij danken God. 

 

 
opdracht Gemeente,  

de apostel Paulus schrijft: 
‘Er is verscheidenheid in genadegaven, 
maar het is dezelfde Geest; 
er is verscheidenheid in bedieningen, 
maar het is dezelfde Heer; 
er is verscheidenheid in werkingen, 
maar het is dezelfde God, 
die alles in allen werkt.’ 
En de apostel Petrus zegt: 
‘Dient elkander, 
een ieder naar de genadegaven 
die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters, 
over de velerlei genade Gods.’ 
 
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus 
mensen geroepen tot het ambt 
van ouderling en diaken, 
om samen met de predikanten 
deze dienstbaarheid te bevorderen 
en dit rentmeesterschap vorm te geven 
tot heil van allen  
en tot eer van de ene en gezegende Naam. 
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En u, die nu gereed staat 
uw dienstwerk te aanvaarden: 
herinner u altijd met dankbaarheid 
dat het Christus’ eigen kudde is, 
die u wordt toevertrouwd. 
Het is zijn Kerk. 
 

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap, 
voed uzelf met het Woord van God, 
volhard in het gebed 
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest. 

 
gelofte en bevestiging 
 

de aantredende ambtsdragers komen naar voren 
 

Ton Vogelzang, Chadassa Montagne  
en Neline van Meijeren,  
u die nu voor het eerst geroepen wordt  
tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente: 
 
Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente 
door God zelf tot deze dienst bent geroepen? 

 

Aanvaardt u de heilige Schrift 
als enige regel van het geloof 
en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is? 

 

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, 
belooft u geheim te houden 
wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, 
en belooft u uw taak te vervullen 
overeenkomstig de orde van onze kerk? 
 

Wat is daarop uw antwoord …..? 
Ja. Daartoe helpe mij God. 
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bevestigingsgebed 
 

Gemeente, 
laten wij bidden tot de eeuwige God 
in gemeenschap met heel de Kerk 
in hemel en op aarde, 
dat Hij zijn genade geeft aan hen 
die Hij roept als ouderling en diaken. 
 

Gezegend zijt Gij, Heer, onze God, 
die Israël uit Egypte hebt bevrijd 
en uitgeleid door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron. 
Gij die uw volk 
profeten, priesters en koningen hebt gegeven, 
mensen geroepen tot uw dienst, 
gezalfd met uw Geest. 
 

Gezegend zijt Gij, Heer onze God, 
die uw Zoon hebt gezonden, 
Jezus Messias, 
die kwam om te dienen 
en mensen heeft geroepen 
om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen. 
 

Gij zijt het, die ook uw gemeente 
dienaren en dienaressen schenkt 
om haar te verzorgen, te leren en te leiden 
en zo uw volk toe te rusten 
tot goede woorden en werken. 
Amen 
 

de te bevestigen ambtsdragers knielen 

 
zegen    God, onze hemelse Vader, 

geve u zijn heilige Geest 
tot vervulling van het ambt van ouderling/diaken 
in de gemeente van Jezus Christus. 
Amen 
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gebed   Wij bidden U, 
geef hen die het ambt dragen, 
dat zij gehoorzaam aan uw roepstem 
en vertrouwend op uw beloften, 
vrijmoedig hun taak aanvatten 
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 

 
zingen  Lied 360: 1, 2, 3 en 6 

1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 6 allen 
 
aanvaarding en verwelkoming 

wij gaan staan 

Gemeente, 
dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diaken. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen 
en hen hooghouden in hun ambt? 
Ja, dat willen wij van harte. 

 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 

en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede. (met een knikje) 
 

De nieuwe ambtsdragers nemen plaats bij de kerkenraad 
predikant wisselt stola naar roze 

 
 
 

wij gaan zitten 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede na iedere intentie: …...  

zo bidden wij (LB 368e): 

 
 
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: 
 
 Sanctus en Benedictus, zie bijlage Mis Schuurman 

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

 
Agnus Dei  zie bijlage Mis Schuurman 
 
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 13  (collecte 1). 
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Tafelmuziek   Motet “Rejoice in the Lord alway” 
 Anonymous, 16th century 
 

Rejoice in the Lord alway 
And again I say, rejoice! 
 
Let your softness be known unto all men. 
The Lord is even at hand. 
 
Be careful for nothing, 
But all in prayer and supplication 
Let your petitions be manifest unto God 
With giving of thanks. 
 
And the peace of God which passeth all understanding 
Keep your hearts and minds through Christ Jesu.  
Amen 
 

Filippenzen 4 vers 4-7 

 
 
dankgebed  

 
allen gaan staan 

slotlied  Lied 653:  
 1 gemeente, 2 cantorij, 5 gemeente, 7allen 
 
 
zending en zegen v. ……………….. 

(LB 431b) 

 
 
 
orgelspel Improvisatie 

 



 13 

schaalcollecte Odensehuis (Samen 010) 
Het Odensehuis Rotterdam is een inloophuis voor mensen met  geheugenklachten, 
beginnende dementie, hun mantelzorgers, familie, vrienden en buurtbewoners. 
Iedereen is welkom en kan bij het Odensehuis binnenlopen voor informatie, een 
praatje, een kop koffie of thee, of om deel te nemen aan een activiteit, zoals 
wandelen, een spelletje doen of bakken. Het Odensehuis vindt het belangrijk dat 
de bezoekers zich thuis voelen, waar we ons samen met de aanwezige vrijwilligers 
en stagiaires voor inzetten. “Er zijn” met elkaar is net zo belangrijk als deelnemen 
aan  activiteiten. Vandaar dat het samen eten tussen de middag een centrale plek 
inneemt, waarbij iedereen meehelpt. De ongedwongen sfeer maakt het makkelijk 
om met elkaar in contact te komen en er kunnen boeiende gesprekken ontstaan. 
Mensen met geheugenklachten of beginnende dementie voelen zich soms onzeker 
en hebben veel vragen over wat hen te wachten staat. In het Odensehuis 
Rotterdam kunnen ze hier eventueel met elkaar over praten. 
Om dit te kunnen blijven doen vragen wij u om een bijdrage. 
 

         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.Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Marco Hoogerbrugge 
Diakenen Coreline Schep, Lesley Polak   
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel Hayo Boerema 
Kindernevendienst Paul Absil 
Oppas  Jacqueline Nieuwstraten 
Ontvangst/koffie Annemieke van der Kooij, Elizabeth Poot  
Bloemen Jacqueline Gronert 
Collecte Johan Beijlevelt , Willem de Jong  
Zilverafwas  Renée Tiller, Lesley Polak  
Camera Niels Tuijn, Maarten van Meijeren 

 
 
 

 
 

U bent van harte uitgenodigd om na de dienst  
met ons koffie te drinken en te lunchen. 

 
Om 13.00 uur zal Janneke Viegers een toelichting geven  

op haar raam van Vrede & Verzoening 
 

Om 15.30 uur is er Kliederkerk! 
 

Vanavond, 19.00: 
Concertante vesper “Geloof, hoop en liefde, muziek van Mahler tot 
Messiaen’ door slagwerkensemble Suol Percussion 
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 Agenda:  
29 maart 12.15u. GEEN Alledagkerk  
  3 april    9.00u. 

10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
Choral Evensong 

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

 5 april 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Harold Schorren 
 9 april 16.00u. Palmwijdingvespers vg. ds. Harold Schorren 
10 april 
Palmzondag 
 
 

   9.00u. 
10.30u. 
13.30u. 
19.00u. 

GEEN Vroegdienst 
Mattheüs Passion, deel 1 
Mattheüs Passion, deel 2 
GEEN Vespers 

vg. ds. Harold Schorren  
vg. ds. Harold Schorren 

11 april 19.30u. Passievespers vg. ds. Harold Schorren 
12 april 19.30u. Passievespers vg. ds. Harold Schorren 
13 april 19.30u. Passievespers vg. ds. Harold Schorren 
14 april 
 

19.30u. 
21.30u. 

Witte Donderdag MKOG 
Witte Donderdag LP 

vg. Bernard van Verschuer 
vg. ds. Harold Schorren 

15 april 19.30u. Goede Vrijdag 
Avondwake  

vg. ds. Harold Schorren 

16 april 12.30u. 
22.30u. 

Stille Zaterdag Grafwake 
Paasnacht 

 
vg. ds. Harold Schorren 

17 april 
Pasen 

 6.30 
 
10.30u. 
 
19.00u. 

Dageraadsviering  
Schrift &Tafel 
Gezamenlijke viering 
 
Bachorgelvespers 

vg. ds. Harold Schorren 
 
vg. ds. Bernard van Verschuer 
en ds. Harold Schorren 
vg. Arjo Overbeeke 

19 april 12.15u. GEEN Alledagkerk  
 
 

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  
website  www.kerkenindelaurens.nl 

mailto:scriba@laurenspastoraat.nl
http://www.kerkenindelaurens.nl/
mailto:contact@citypastor010.nl
http://www.citypastor010.nl/

