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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

12 juni 2022 – Trinitatis 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: wit 

 

bij deze dienst 
 

Trinitatis, de zondag van de heilige Drie-eenheid. Het Dienstboek schrijft over 
deze zondag: “De liturgie balanceert tussen dogma en hymne. Toch houdt het 
hymnische karakter de overhand” (DBI, 927) 
 

Het dogma (4e eeuw) zegt dat we kunnen spreken over God de Vader, God de 
Zoon en God de heilige Geest. Deze zijn te onderscheiden maar niet te 
scheiden. God is Eén. In de ontwikkeling van dit dogma speelt de vraag mee 
wie Jezus is. Mens? God? Je kunt er een eeuwigheid over theologiseren. 
 

Misschien maar goed dat we in de liturgie hymnisch, lofprijzend, benaderen 
wat we geloven. Niet als tastbare feiten, maar als ervaring; dat wij in de Zoon 
de Vader ontmoeten en door de Geest gedreven de weg blijven gaan naar Zijn 
toekomst.  

 

We lezen deze zondag Spreuken 8:22-31 over de wijsheid. “De HEER heeft mij 
vóór al het andere verworden, toen Hij zijn scheppingswerk begon, schiep Hij 
eerst mij” (vs 22).  
Uit het evangelie volgens Johannes lezen we over het nachtelijk gesprek 
tussen Nicodemus en Jezus.  
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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 8:  1 gemeente, 2 cantorij, 6 allen 
 

antifoon Heer, onze God,  
 hoe vol macht is uw naam wijd en zijd op de aarde;  
 gelijk Gij uw majesteit doet verschijnen  
 hoog aan de hemel. 
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smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 
‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie en Gloria Mis Mandemaker 1 
 

groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 

gebed Eeuwige, hoe heerlijk is uw Naam! 
van de zondag Gij, die in Jezus, onze broeder, 

uw genade en trouw bekend hebt gemaakt, 
spreek uw Woord van bevrijding 
en vervul ons van uw heilige Geest. 
Doe ons ervaren wie Gij blijvend zijt: 
bron van kracht en waarllijk leven,  
deze dag en tot het einde van onze dagen. 
Amen 

wij gaan zitten 
 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
aandacht voor de kinderen 
 
OT-lezing Spreuken 8:22-31 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Chant Psalm 29  
 
 
Evangelie Johannes 3:1-16 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
acclamatie Mis Mandemaker 1 
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uitleg en verkondiging 
 
zingen Lied 353: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 allen 
 
 

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

 
 

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. 

 
 LB 403c   
 
Onze Vader 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  Mis Mandemaker 1 
 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 

en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.   
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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 
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 bladzijde 7 (collecte 1). 

 
Tafelmuziek   With all our hearts and mouths, Th. Tallis 1505-1585 
 

With all our hearts and mouths we confess, 
Praise and bless thee, God the Father unbegotten 
And thee the Son, only begotten with the Holy Ghost, 
the comforter. 
Holy and unseparable Trinity, to thee be glory for 
evermore.  
Amen 
 

dankgebed  

allen gaan staan 
 

slotlied LB 705:  1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 4 allen 
 
 
zending en zegen v. ……………….. 

  
 
orgelspel  
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schaalcollecte  bestemd voor ISC The Bridge 
  

De Stichting ISC-LCO is actief in de havens van Rotterdam-Rijnmond.  
M.n. middels het International Seafarers’ Center The Bridge, gevestigd in 
Oostvoorne, voor het gebied Europoort en Maasvlakte 1-2. In deze havens 
wordt in principe het merendeel van binnenkomende schepen bezocht door 
de scheepsbezoekers en de koopvaardij predikante Helene Perfors en de 
diaconaal werker. Daarnaast wordt bovenvermeld zeemanshuis 
geëxploiteerd. 
 
 

         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. uw plaats pas verlaten, nadat het Avondmaalszilver is uitgedragen 

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

 
In deze dienst:   
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Chadassa Montagne 
Diakenen Iteke van der Vlugt, Lesley Polak 
Laurenscantorij en orgel Hayo Boerema 
Kindernevendienst Renske Wassink 
Oppas Marije van Mannekes 
Ontvangst/koffie Wim en Annelies Steenbrink 
Bloemen Jacqueline Gronert 
Collecte Willem de Jong, Arjo Overbeeke  
Zilver-afwas Corrie Both, Lesley Polak 
Camera Mark Kramer, Niels Tuijn 
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Agenda: vanavond 19.00u. Gregoriaanse Vespers 
 

14 juni 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Harold Schorren 
 

19 juni    9.00u. Vroegdienst vg. ds Guus Koelman 
 11.30u. Interreligieuze klimaatviering vg. ds. Harold Schorren 
 17.00u. De Samaritaan vg. ds. René van Loon 
 19.00u. Bachorgelvespers vg. Arjo Overbeeke 

 
21 juni 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Jan Manni  

 
26 juni    9.00u. Vroegdienst  vg. ds. Helene Perfors 
 10.30u. Schrift & Tafelviering vg. ds. Jan Verlinde 
 17.00u. De Samaritaan vg. ds. René van Loon 
 19.00u. Duo Landwig Klassiek gitaar & zang 

 
28 juni 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Bert Kuipers 

 
   3 juli    9.00u. Vroegdienst vg. ds Henriette van Dunné 
 10.30u. Dienst MKOG vg. ds. Maya Nieuwenhuis – 

den Dulk 
 17.00u. De Samaritaan vg. ds. René van Loon 
 19.00u. Choral Evensong vg. ds. Ton van Prooijen 

 
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  
telefoon   06 - 20299337       
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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