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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

26 mei 2022 – 40e Paasdag (Hemelvaart) 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: wit 

 

bij deze dienst 
 

De hemelvaart van Christus vieren we op de 40ste dag van Pasen, volgens de 
tijdlijn van het boek Handelingen. Jezus verdwijnt, wordt opgenomen in een 
wolk. De leerlingen blijven verweesd achter. Christus als Heer in de hemel. 
Op aarde moeten de volgelingen op eigen benen staan. Ieder zijn 
verantwoordelijkheid voor de plek waar hij is.  

 

 

 
We lezen 2 Koningen 2:1-5 over het afscheid en de hemelvaart van Elia die 
het stokje doorgeeft aan Elisa. In Lucas 24:29-53 neemt Jezus afscheid van 
zijn leerlingen. Nemen zij het ook het stokje over?  Ja, als gezegende mensen. 
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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  Eeuwige, onze God,  

wij die U nooit hebben gezien, - 
zie ons hier staan. 
Wij die van U hebben gehoord, - 
hoor Gij ons aan. 
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, - 
wees onze hulp, 
en dat Gij alles hebt gemaakt, - 
maak alles nieuw, 
en dat Gij ons bij name kent, - 
leer ons U kennen, 
die Bron van leven wordt genoemd, - 
doe ons weer leven, 
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 
wees hier aanwezig. 

 
introïtus    Psalm 47 

 
smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 

‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie en Gloria 299 e 
I = voorganger, II = gemeente 
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groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 
gebed Verborgen God, 
van de zondag Gij laat niet los 

het werk van uw handen. 
Open ons hart voor uw Woord 
en doe ons horen naar alles 
wat Jezus, uw Zoon, 
ons gezegd heeft. 
Open onze mond 
om uw trouw bekend te maken 
aan alle mensen, 
in deze vreugdevolle tijd 
en heel ons leven. 
Amen 

wij gaan zitten 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten 2 Koningen 2:1-15 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 110: 1, 2 en 3 
 
Halleluja LB 338a  
 1. voorganger, 2. allen 

 
 

voorzang: psalmvers 

De HEER spreekt tot mij Heer:  
‘Neem plaats aan mijn rechterhand.’ (Ps 110:1a) 
 

allen 
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Evangelie Lucas 24:49-53 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
acclamatie 339 a 
 
uitleg en verkondiging 
 
zingen Lied 665 
 

 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede intenties steeds besloten met (NLB 368 f): 
  

  
 

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 roepen wij uit alle macht: 
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 Sanctus en Benedictus 
LB 404 e 
  
Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  
 
Als wij dan eten van dit brood  
LB 407 b 
 
…… 

 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  408 e 
 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 

en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.   

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

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 
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam 
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 baldzijde 6 (collecte 1). 

 
Tafelmuziek   orgelspel 
 
dankgebed  

allen gaan staan 
 

slotlied LB 663 



 6 

 
zending en zegen v. ……………….. 

Amen 
  
orgelspel  

 
schaalcollecte  bestemd voor het Exodushuis. 
 

         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 de QR-code (collecte 2). 

 
 

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

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

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

 
In deze dienst:   
 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Marianne Amelink 
Diakenen Monique de Jong, Coreline Schep 
Ontvangst, koffie  Elizabeth Poot, Ank van der Spek 
Collecte Johan Beijlevelt , André Tiller 
Zilver-afwas Margrieth Eikenbroek, Coreline Schep 
 



 7 

Agenda: 
29 mei   9.00u. 

10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst  
Dienst MKOG 
Stiltemuziek 

vg. ds. Koen Holzapffel 
vg. ds. Karin de Schipper 
vg. niet bekend  

31 mei 12.15u. Alledagkerk vg. ds. René van Loon 
  5 juni 
Pinksteren 

  9.00u. 
10.30u. 
 
19.00u. 

GEEN Vroegdienst  
LP + MKOG 
 
Choral Evensong 

 
vg. ds. Harold Schorren en 
ds. Laurens Korevaar 
Laurens Ensemble  
o.l.v. Mirjam van den Hoek 
vg. ds. Marianne Boogaard  

  7 juni 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Helene Perfors 
12 juni    9.00u. 

10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Schrift & Tafel LP 
Gregoriaanse Vespers 

vg. Co Elshout 
vg. ds. Harold Schorren 
vg. Anneke van Mansum 

 

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  
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