Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam
Bach Orgelvespers
19 juni 2022, 1e zondag na Trinitatis
kleur: groen
de klokken worden geluid

orgelspel

preludium in a, BWV 569

stilte
allen gaan staan
I = voorzang, II = allen

openingsvers

lofprijzing

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van uw eer
God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen

hymne

lied 673

Psalm

Psalm 13
allen gaan zitten

korte inleiding op de lezing
lezing

1 Johannes 4: 16b – 21
Woord van de Eeuwige
Wij danken God

orgelspel

sonate II in c, largo

moment van inkeer en verstilling
orgelspel

sonate II in c, vivace
allen gaan staan

lofzang van Maria lied 157 a
voorbede

---

stil gebed
Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid.
amen.

avondgebed
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allen gaan staan

slotlied

lied 704

zegenbede

acclamatie

orgelspel

sonate II in c, allegro

inzameling van gaven voor kerk en diaconie
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18
t. n. v. Laurenspastoraat Rotterdam
o.v.v. ‘Bachorgelvespers’ en de datum van de vespers

Als u wilt doneren via de betaalapp Givt,
kunt u gebruik maken van de QR-code (collecte 1).

3

IN DEZE DIENST

Voorganger
Orgel
Ontvangst/ Collecte
Coördinator/ Wierook/Koffie

Arjo Overbeeke
Hayo Boerema
Ton Vogelzang
Kees Blijdorp

Agenda avondvieringen, aanvang 19.00u.:

26 juni
3 juli
7 augustus
4 september
11 september

Duo Landwig (klassiek gitaar en zang)
Choral Evensong
Choral Evensong
Choral Evensong
Gregoriaanse Vespers

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:
website:

contact@citypastor010.nl
www.citypastor010.nl
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