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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

zondag 24 april 2022  
2e Zondag van Pasen, Quasi modo geniti 

Dienst van Schrift en Tafel  
de kleur: wit 

 
bij deze dienst 
‘Als God nou eens een teken zou geven…’ Wie heeft dat nooit verzucht, in 
tijden van uitzichtloosheid en doodlopende wegen. De hoofdpersonen in de 
lezingen van vandaag krijgen zo’n teken. En er breekt een toekomst open… 
 

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 Vanuit een verlangen zijn we hier gekomen.  
 Een verlangen naar iets dat ons draagt en verleidt.  
 Een teken van u dat ons op nieuwe wegen zet.  
 Laat dit uur uw toekomst open gaan,  
 als een droom die beklijft,  
 als een woord dat waarheid spreekt.  

Amen. 
 

introïtus    Psalm 81: 1, 2, 3, 4  
 

antifoon  Halleluja!  
 Weest begerig als pasgeboren kinderen naar de loutere 

geestelijke melk. 
 Halleluja! 
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smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met: 
 … zo bidden wij 

 

Kyrie en Gloria zie bijlage Mis De Sutter 
    

groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 
 
gebed  Gij, God, Eerste en Laatste 
van de zondag die ons zegent en behoedt  
   overal waar wij gaan,  
   open ons onderweg uw Woord,  
   zoals gesproken door Mozes en de profeten,  
   tot brood geworden in Jezus, de Levende,  
   opdat ook wij U herkennen  
   en het leven binnengaan,  
   in deze vreugdevolle tijd  
   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 
 

Tora Genesis 28: 10 - 22 
  

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

antwoordpsalm Psalm 150a: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 allen 
 
Evangelielezing Lucas 24: 13  - 35 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
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acclamatie zie bijlage Mis De Sutter 
 

uitleg en verkondiging 
 
zingen Lied 630: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 allen 
  
 

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 De Sutter 
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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 

 

 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 

en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.  

 
Agnus Dei  zie bijlage Mis De Sutter 
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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   When the Lord turned again     A. Batten 1591-1637 
 

When the Lord turned again the captivity of Sion  
Then were we like to them that dream. 
Then was our mouth filled with laughter  
and our tongue with joy. 
Then said they among the heathen:  
the Lord hath done great things for them. 
Yea, the Lord hath done great things for us already,  
where-of we rejoice. 
Glory be to the Father, and to the Son,  
and to the Holy Ghost. 
As it was in the beginning and is now,  
and ever shall be world without end. 
Amen 

 

dankgebed  

 
allen gaan staan 

 

slotlied  Lied 655:  
 1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 4 cantorij, 5 allen 
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zending en zegen v. ……………….. 
(LB 431b) 

 
 
 
orgelspel Improvisatie 

 
schaalcollecte bestemd voor het Werelddiaconaat Libanon) 
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de 
problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid 
en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk 
perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van het 
Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit centrum geeft jongeren 
psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. Jongeren 
krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. 
 

         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. Marloes Meijer, Engelen 
Ouderling Marion Moerman 
Diakenen Monique de Jong, Lesley Polak 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel Rik Melissant 
Kindernevendienst Onno Martens 
Oppas  Marije van Mannekes 
Ontvangst/koffie Elizabeth Poot, Ank van der Spek 
Bloemen Erna Zandvoort – de Keizer 
Collecte Sjaak Schilder, André Tiller 
Zilverafwas  Corrie Both, Lesley Polak 

---------------- 
 

 
 

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

 

Om 13.00 uur zal pastor Remy Jacobs,  
geestelijk verzorger in het IJssellandziekenhuis,  

toelichting geven op de kruiswegstaties ‘Lijden in Graffiti’,  
een moderne vertaling van de staties in de Laurenskerk.  

 

Om 15.30 uur is er Kliederkerk! 
Thema: ‘Door de Jordaan’ 

 
Vanavond, 19.00: 
Concertante vesper door Koene & vd Wetering (panfluit + orgel) 
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 Agenda:  
 

26 april 12.15u. Alledagkerk vg. mw. Joke van Rosmalen 
  1 mei   9.00u. 

10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
Jom HaSjoa, 
gedachtenisdienst 

vg. mw. Joke van Rosmalen 
vg ds..Bernard van Verschuer 
 

  3 mei 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Jan Manni 
  8 mei 
 
 

  9.00u. 
10.30u. 
19.00u. 

 Vroegdienst 
 Schrift & Tafel LP 
 Gregoriaanse Vespers 

vg. ds. Iet Buijser 
vg. pastor Remy Jacobs  
vg. Anneke van Mansum 

10 mei 12.15u.  Alledagkerk vg. Helene Perfors 
15 mei   9.00u. 

10.30u. 
19.00u 

 Vroegdienst 
 Dienst MKOG 
 Cantatedienst 

vg. ds.Laurens Korevaar 
vg ds. Laurens Korevaar 
vg ds. Harold Schorren 

17 mei 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Iet Buijser 
22 mei 
 
 

   9.00u. 
 10.30u. 
 19.00u. 

 Vroegdienst 
 Schrift & Tafel, LP 
 Bach orgelvespers 

vg. ds. Katinka Broos 
vg. ds. Bert Kuipers  
vg. Henk Koekoek 

 
 

edere vrijdag 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  
website  www.kerkenindelaurens.nl 
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