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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

10 juli 2022 – 4e van de zomer 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: groen 

 

bij deze dienst 
 

Wat is eeuwig leven? En wie is mijn naaste? En hebben die twee vragen iets 
met elkaar van doen?  
De zondagen na Pinksteren en Trinitatis kleuren groen. We zijn als gemeente 
onderweg. Maar niet alleen. Wij volgen de weg die Jezus ons is voorgegaan 
door de verhalen te lezen die ons richting geven naar een wereld andersom. 
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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 84: 1, 2 en 3 
 

Antifoon Een wering, een schild is de Heer, 
 Zijn gunst zal geen zegening onthouden 
 Aan wie in oprechtheid hun weg gaan.  
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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 Gij, die mensen nabij zijt, 
van de zondag doe ons uw Woord verstaan, 

als een belofte van vreugde 
en laat ons leven gedragen worden 
door de liefde en barmhartigheid, 
die ons verschijnen in Jezus, uw Zoon, 
onze weg en waarheid ten leven, 
dit uur en al onze dagen. 
Amen 

wij gaan zitten 
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DE HEILIGE SCHRIFT 
 
aandacht voor de kinderen 
 
Tora Deuteronomium 30: 9-14 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Chant Psalm 25: 1-10  

 
Epistel Kollosenzen 1: 1-14 
 
Halleluja LB 338a  
 1. voorganger, 2. allen 

 
 

voorzang:  

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel 
uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, 
en uw naaste als uzelf. (Lucas 10:27) 
 

allen 

 

 
Evangelie Lucas 10: 25-37 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
acclamatie Mis Mandemaker 1 
 
uitleg en verkondiging 
 
zingen Lied 316: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 4 allen 
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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.  (met een knikje) 
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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 
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   Motet O Herr, Jesu Christe, J.H.Schein 1586-1630 
 

O Herr, Jesu Christe,  
doch nicht vorüber geh, 
Bleib mit deim Wort  
an diesem Ort. 
Dein heilge Sakrament  
erhalt an diesem End, 
Sonst sein wir wie de Schaf verirrt, 
Ach weid uns selbst, du guter Hirt. 

 
dankgebed  

allen gaan staan 

 
slotlied Lied 838: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 4 allen 

 
zending en zegen v. ……………….. 

Amen 
  
orgelspel  
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schaalcollecte  bestemd voor kindervakantieweken Oude Noorden 
 

         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 

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

 
In deze dienst:   
Voorganger ds Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Ton Vogelzang 
Diakenen Coreline Schep, Louise Urlings 
Laurens Cantorij Wiecher Mandemaker 
Orgel Geerten Liefting 
Kindernevendienst Paul Absil 
Oppas Pepijn Bakker 
Ontvangst/koffie Elizabeth Poot, Ank van der Spek 
Bloemen Erna Zandvoort 
Collecte Johan Beijlevelt, Peter van Wijk 
Zilver-afwas Renée Tiller, Louise Urlings 
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Agenda: 
12 juli 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Iet Buijser 

 
17 juli    9.00u. 

10.30u 
17.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
De Samaritaan 

vg. ds Marleen Blootens 
vg. ds.Helene Perfors 
vg. prop. Herman Meijer, Rotterdam 
 

 19 juli 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Jan Manni 
 

24 juli    9.00u. 
10.30u. 
17.00u. 

Vroegdienst 
Schrift & Tafel LP 
De Samaritaan 

vg. ds. Jan Manni 
vg. ds. Jaap Goorhuis 
vg. ds. Willem Jan de Hek, Utrecht 
 

26 juli 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Joke van Rosmalen 
 

31 juli    9.00u. 
10.30u 
17.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
De Samaritaan 

vg. hr. Co Elshout 
vg. ds.Aries van Meeteren 
vg. ds.Rien Roelofse, Katwij aan de Rijn 

 
 

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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