
 

 
MAASKANT OPEN GRENZEN  
Laurenskerk, Rotterdam 
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te 10.30 uur 

 

 Maaskant Open Grenzen 

 
 
 

 

 

Afscheidsdienst 
ds Bernard van Verschuer 

 

 

Voorganger ds Bernard van Verschuer 

m.m.v. Maascantorij en Laurenscantorij  

Hayo Boerema, orgel 
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Intrede 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Orgelspel 
 
 
Welkom en Afkondigingen 
 
(allen gaan staan) 
 
 
Aanvangslied 121 (Ik sla mijn ogen op en zie) 
  cantorij (mc) vers 1 en 3 
 allen  vers 2 en 4 
 

121:1 cantorij 
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121:2 
 

Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 
 

121:3 cantorij 
 

De Heer brengt al uw heil tot stand, 

des daags en in de nacht 

houdt Hij voor u de wacht. 

Uw schaduw aan uw rechterhand: 

de zon zal u niet schaden, 

de maan doet niets ten kwade. 
 

121:4 
 

De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren. 

 
Psalmlezing      uit psalm 33 

 

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  

 
Gloria  449 (Die Güldne Sonne) 
  uit Evangelisches Gesangbuch 

  cantorij (lc) vers 1 en 7 
  allen  vers 3, 6 en 8 
449:1 cantorij 

449:3  

  Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen Güter und 

Gaben;   was wir nur haben, alles sei Gotte zum Opfer     

gesetzt!   Die besten Güter sind unsre Gemüter; 

 dankbare  Lieder sind Weihrauch und Widder, 

       an welchen er sich am meisten ergötzt. 

http://www.l4a.org/4bibeln/eg/midi/Evangelisches%20Gesangbuch%20449.mid
http://www.l4a.org/4bibeln/eg/midi/Evangelisches%20Gesangbuch%20449.mid
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449:6  

Lass mich mit Freuden ohn alles Neiden sehen den Segen, den 

du wirst legen in meines Bruders und Nähesten Haus. Geiziges 

Brennen, unchristliches Rennen nach Gut mit Sünde, das tilge 

geschwinde von meinem Herzen und wirf es hinaus. 

449:7 cantorij 

Menschliches Wesen, was ist's gewesen? In einer Stunde geht es 

zugrunde, sobald das Lüftlein des Todes drein bläst. Alles in allen 

muss brechen und fallen, Himmel und Erden die müssen das 

werden, was sie vor ihrer Erschaffung gewest. 

449:8  

Alles vergehet, Gott aber stehet ohn alles Wanken; seine 

Gedanken, sein Wort und Wille hat ewigen Grund. Sein Heil und 

Gnaden, die nehmen nicht Schaden, heilen im Herzen die 

tödlichen Schmerzen, halten uns zeitlich und ewig gesund. 

 

Inleiding bij de lezingen 
<De kinderen gaan naar de kinderdienst> 
 

 
Schriftlezingen  
 
1ste lezing  Jesaja 61: 1-3 
 
2de lezing  Johannes 21: 1-14 
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Lied  919 (Gij die alle sterren houdt) 
  cantorij (lc) vers 1 en 3 
  allen  vers 2 en 4 
919:1 cantorij 
 

 
 

919:2 
 

Want de lichten die wij zelf 

aan de hemel stelden, 

glinsterend in het zwart gewelf, 

sterren, ongetelde, – 

al hun glans / dooft nochtans, 

dan is heel ons leven 

door de nacht omgeven. 
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919:3 cantorij 
 

God, is dan wat U verliet 

uit uw hand gevallen? 

Mist Gij onze wereld niet 

bij uw duizendtallen? 

Blijf niet ver, / doe één ster 

in de nacht ons gloren, 

of wij zijn verloren! 

 

919:4 
 

Christus, stille vaste ster, 

o Gij licht der lichten, 

waarnaar wij van her en der 

onze schreden richten, – 

geef ons moed; / ’t is ons goed 

U te zien, getrouwe, 

uw hoog rijk te aanschouwen. 

 
Preek 

 

Laurenscantorij 

 

 

 

 

 

Uit de gemeente 

 

Collecte (aankondiging) 

 

 

Lied   910 (Soms groet een licht van vreugde) 
   cantorij (mc) vers 1 en 3 
   allen  vers 2 en 4 
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910:1 cantorij 

 
 

910:2 
 

Goddank, wij overdenken 
’t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 

 

910:3 cantorij 
 

Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
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910:4 
 

Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 

 
Dankzegging, voorbeden,  
stil gebed en Onze Vader 
 

(allen gaan staan) 

 
Slotlied  867 (Loof overal, loof al wat adem heeft) 
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867:2 
 

Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 

De kerk zingt schoon en luid 

het lied dat niemand stuit, 

het hart is ’t bovenal, 

dat eeuwig zingen zal. 

Loof overal, loof al wat adem heeft, 

loof God die leeft. 

 

Zegen (allen:)                

 
    A - - - - - men 

Orgelspel 

 
Uitgangscollecte bestemd voor wijkpastoraat Crooswijk 
 

U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 32 RABO 0373 7389 27 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum  
o.v.v. wijkpastoraat Crooswijk 
 
En extra collecte voor: Human Aid Now. 
 

Aan deze dienst werken mee: 
ouderling van dienst Christian Jongeneel 
diaken   Jeroen de Groot 
voorganger   ds Bernard van Verschuer 
lector   Frederique Veldman 
organist   Hayo Boerema 
kinderdienst  Theodoor Bos 
en overige medewerkers 
 

m.m.v. Maascantorij o.l.v. Henk Oosthoek en 
           Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker 

 
Vanavond in de Laurenskerk: 
 

19.00 uur: Jom Ha Sjoa, herdenkingsdienst 
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Contactgegevens van ds B.F. van Verschuer:   
 

bernardvanverschuer@gmail.com   
Telefoon: 06- 241 47 919 
 
Wie de emailbrief van onze gemeente wil ontvangen  
of de preek van deze dienst, melde zich even bij 
mkog@kerkenindelaurens.nl 
  
 
 
 

Middagprogramma  
afscheid Bernard van Verschuer 
 
 
12.00-13.30 Koffie en lunch 
 
13.30-14-45 Middagprogramma. 

 13.30 Welkom door Christian Jongeneel 

 13.35 Harold Schorren namens Algemene Kerkenraad en 
Laurenspastoraat 

 13.45 Aanbieding columnboek door Pieter Lootsma 

 13.50 Muzikaal intermezzo door Hayo Boerema & Gijsbert 
Westland 

 13.55 Jan Reint de Vos van Steenwijk namens RDO Balije 
van Utrecht  

 14.05 Joost Heere namens College van Kerkrentmeesters 

 14.15 Muzikaal intermezzo door Hayo Boerema & Gijsbert 
Westland 

 14.25 De Bernard Quiz door Carola Scholten 

 14.40 Slotwoord door Bernard van Verschuer 
 
14.45-16.00 Receptie 
 
 

mailto:bernardvanverschuer@gmail.com
mailto:mkog@kerkenindelaurens.nl
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QR CODE MKOG 

Doe digitaal mee met de collecte via de Givt app 


