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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

28 augustus 2022 – 11e van de zomer 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: groen 

 

Bij deze dienst 
 
De rechten van vreemdeling, weduwe en wezen. De liefde en de gastvrijheid. 
Het oog voor de armen, kreupelen, verlamden en blinden. Het oog hebben 
voor de naaste staat centraal in de lezingen van vandaag. En dat alles zonder 
iets terug te verlangen, maar enkel omdat we elkaar gegeven zijn als brood 
en wijn om van te leven. 
 
In één van de lezingen gaat het over een schoof. Vandaar deze tekening… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schovenbindende boerin, juli-augustus 1885 
Vincent van Gogh (1853 - 1890) 
Kröller-Müller Museum 
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

orgelspel ‘Musette’, 
Jean Langlais (1907-1991) 

 

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  Hoor ons aan, eeuwige God!  

Hoor naar ons bidden! 
 

Gij die ons hart aanziet, 
Gij die onze diepten peilt, 
blijf ons niet verborgen! 
 

Wij herkenden U niet,  
wij zochten onszelf: 
Gij, Heer, vergeef ons! 
 

Doe ons herleven  
en maak ons weer nieuw: 
geef ons uw genade! 
 

Breng ons in het reine  
met U en met elkaar;  
zegen ons met vrede  
en laat lichten uw aangezicht. 
Amen. 

 
introïtus    Psalm 84: 1, 5 en 6 
 

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 299 b 
I = cantorij, II = gemeente 

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

 
gebed Gij, 
van de zondag die ons hebt uitgenodigd 

de wereld te maken 
tot een woning voor alle mensen, 
bouw ons op tot een gemeenschap 
die leven wil op de grondslag van uw Woord 
en de beoefening van de gerechtigheid, 
die ons verenigt tot broeders en zusters, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen 

wij gaan zitten 

 
 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
aandacht voor de kinderen 
 
Tora Deuteronomium 24:17-22 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 113a  

 
Epistel Hebreeën 13:1-3 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
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Halleluja LB 338a  
 1. voorganger, 2. allen 
 

 
 

voorzang:  

Wie is gelijk aan de HEER, onze God, 
die hoog daarboven zijn woning heeft,  
(Psalm 113:5) 
 

allen 

 

 
Evangelie Lucas 14:1,7-14 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
acclamatie 339 b 
 
uitleg en verkondiging 
 ….. 
 In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
 Amen 
 
orgelspel  
 
zingen Lied 973 1C 2G 3C 4A 
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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  
 

 

 
 

 U komt onze dank toe…. 
 ……en zingen wij uit alle macht: 

  
Sanctus en Benedictus 
LB 404 b 
  
Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  
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Als wij dan eten van dit brood  
 LB 407 b, I = voorganger, II allen 

 

 
 
 
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  408 b 
  

vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 
en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.  (met een knikje) 

 
communie  

u kunt bij het naar voren gaan uw gaven voor kerk en diaconie 
in de schaal doen. 
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
s. v. p. vermelden ‘rondgang’. 

 
Tafelmuziek   
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dankgebed  
allen gaan staan 

 

slotlied Lied 974 1 G 2C 5A 
 
zending en zegen v. ……………….. 

Amen 
  
orgelspel improvisatie 

 
schaalcollecte  bestemd voor Budgetmaatjes 010 
 

Een Budgetmaatje is een vrijwilliger die één keer per week bij 
je langskomt om je te helpen weer grip op je geld te krijgen.  
Samen met jou kijkt het maatje naar je rekeningen en je 
administratie.  
Met elkaar scheppen jullie orde in de chaos, zodat jij weer 
grip krijgt op je geld.  
Je houdt zelf de verantwoordelijkheid en regie, maar met een 
Budgetmaatje sta je er niet alleen voor.  
Met uw gift kunt u dit initiatief ondersteunen. Van harte 

aanbevolen.  
www.budgetmaatjes.nl 
 

U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 

 s. v. p. vermelden ‘schaal’ 
 

 4e Zondag 
 

Ook in vakantietijd is het goed om, in ontmoeting en gesprek, te vieren 
dat we een gemeente zijn. De koffietijd na de dienst blijkt daarvoor vaak 
te kort. Daarom houdt het Laurenspastoraat ook in de zomer op de vierde 
zondag van de maand de deuren van de kerk tot 14 uur open, onder het 
motto ‘Vier de zondag’. 
 

Waar kan een gesprek beter plaatsvinden dan aan tafel? Vandaag dekken 
we de tafel voor een ‘high coffee’ aansluitend aan deze hoofd. U bent van 
harte uitgenodigd om aan te schuiven, en ook gasten zijn welkom! In 
september hervatten we het lezingenprogramma. 
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In deze dienst:   
 
Voorganger  ds Harold Schorren, Laurenspastor  
Ouderling  Nico Nieboer  
Diakenen  Peter van Wijk, Lesley Polak  
Laurenscantorij  Wiecher Mandemaker  
Orgel  Hayo Boerema  
Kindernevendienst  Naomi Spiering  
Oppas  Marije van Mannekes  
Ontvangst/koffie  Wim en Annelies Steenbrink  
Bloemen  Anneke Bliek   
Collecte  Johan Beijlevelt, Adrie Beijlevelt 
Zilver-afwas  Adrie Beijlevelt, Lesley Polak  
Camera  Mark Kramer, Niels Tuijn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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