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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

26 juni 2022, 2e zondag van de zomer  
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: groen 

 

bij deze dienst 
 
'Dat wij onszelf gewonnen geven aan het bevrijdende bestaan, aan wat ons 
uitdaagt om te leven. Dat wij de stille roep verstaan.' Lied 816:1 
 
Het is dit lied dat bij mij opkwam bij het bestuderen van de lezingen van deze 
zondag. Zo gemakkelijk geef je jezelf over aan de waan van de dag. Je dagen 
slibben vol, je oren en je hart. En dan klinkt daar een Stem die oproept om los 
te laten en op weg te gaan...  
 
ds. Jan Verlinde 
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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  Wij zoeken hier de stilte, God, 
wij komen tot U om te bidden. 
 

Wij ervaren aan den lijve 
hoe vaak wijzelf met lege handen staan 
in geloof en leven. 
 

We willen die handen niet vullen 
met waanvoorstellingen, of 
met vrome gedachten. 
 

Het enige dat wij zoeken 
Is uw nabijheid, 
uw licht, 
en uw geborgenheid. 
 

Wees Gij hier vanmorgen aanwezig. 
Amen. 

 
introïtus    Psalm 28  1, 4 en 5  

 
antifoon  De Heer is de sterkte van zijn volk,  
 en burcht van heil is Hij voor zijn gezalfde. 
 Verlos uw volk en zegen uw erfdeel. 
 Weid hen en draag hen tot in eeuwigheid. 
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smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met ‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie en Gloria Mis Mandemaker I 
 
groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 

gebed  God, 
van de zondag Gij, die ons leven  
 in uw handen houdt,  
 spreek uw Woord tot ons  

en kom ons bevrijden. 
Zet ons op uw weg 
door de kracht van uw liefde. 

 Laat de Geest van Jezus, uw Zoon, 
 ons tot barmhartige mensen maken, 
 dit uur en al onze dagen. 

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 
 
Profeten 1 Koningen 19: 19 - 21  
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Chant Psalm 16 
 

 

Epistel Galaten 5: 1.13 - 25 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

Halleluja LB 338b 



 4 

 
 

Evangelie Lucas 9: 51 - 62 
 

Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God.  
 

acclamatie Mis Mandemaker I 
 
uitleg en verkondiging   
 
zingen  Lied 816 1C 2G 3C 4A 

 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede intenties steeds besloten met (LB 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. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
 

 U komt onze dank toe…. 
 ……en zingen wij uit alle macht: 
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HEILIG, HEILIG, HEILIG  
Mis Mandemaker I 
 

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 
 

Lam Gods   Mis Mandemaker I 
 

vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 
 
 en met uw Geest. 

Wenst elkaar de vrede.  (met een knikje) 
 

communie  
 

  wij dopen het brood in de wijn of het druivensap. 
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   (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 7 (collecte 1). 

 
Tafelmuziek   Ubi caritas et amor M. Duruflé 1902-1986 

Ubi caritas et amor, ibi Deus est; 
Waar genegenheid en liefde is, daar is God; 

congregavit nos in unum Christi amor. 
de liefde voor Christus heeft ons tot één kudde 
gemaakt. 

Exultemus et in ipso iucundemur, 
Laten wij juichen en ons in hem verheugen, 

timeamus et amemus Deum vivum, 
laten wij de levende God vrezen en hem liefhebben, 

et ex corde diligamus nos sincero 
en hem met een oprecht hart toegewijd zijn. 

 

dankgebed  
allen gaan staan 

 
slotlied  Lied 880 1C 2G 3C 4A  
 

zending en zegen v. ……………….. 
Allen: 

 
 

orgelspel  
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schaalcollecte  bestemd voor Binnenlands diaconaat, Kerk in Actie 
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren  

  

Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder 
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, 
anderen bleven na een mislukte  asielprocedure in 
Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen 
niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig 
rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse 
kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam 
en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in 
Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo 
de veerkracht van deze mensen. Op 20 juni was het 
Wereldvluchtelingendag, daarom collecteren we voor 
mensen die  
wereldwijd op de vlucht zijn en van wie een deel een veilige 

plek in Nederland zoekt. 
 

         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 
volgende 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. Jan Verlinde 
Ouderling Raimond Fraanje 
Diakenen Peter van Wijk, Marco Samson 
Kindernevendienst Naomi Spiering 
Oppas Jacqueline Nieuwstraten 
Ontvangst/koffie Sija Burggraaf en Henk Tiller 
Bloemen Anneke Bliek 
Collecte Sjaak Schilder, André Ouwehand  
Zilver-afwas Adrie Beijlevelt, Marco Samson 
Camera Maarten van Meijeren, Peter Groeneweg 

 
 

Agenda:  
 

28 juni 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Bert Kuipers 
   3 juli    9.00u. 

10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
Choral Evensong 

vg. ds Henriette van Dunné 
vg. ds.ds. Maja Nieuwenhuis – Den Dulk 
vg. ds. Ton van Prooijen  

   5 juli 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Harold Schorren 
10 juli    9.00u. 

10.30u. 
Vroegdienst 
Schrift & Tafel LP 

vg. ds. Harold Schorren 
vg. ds. Harold Schorren 

12 juli 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Iet Buijser 
 

Iedere 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  
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