
 1 

Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

zondag 30 oktober 2022 - Allerheiligen 
Gedachtenis der overledenen 

Dienst van Schrift en Tafel  
de kleur: wit 

 

 

Allerheiligen 
 
De Kerk heeft sedert de 9e eeuw de gedachtenis van haar gestorven 
gemeenteleden gevierd in verbondenheid ‘met alle heiligen’. Als datum 
werd daarvoor 1 november gekozen. Vandaag gedenken wij onze 
gemeenteleden en hun dierbaren die in het afgelopen jaar zijn overleden. 
En wij doen dat op de zondag die het dichtst bij 1 november ligt. 
Bij ‘heiligen’ denken wij aan de grote namen van mensen die een ‘heilige’ 
status hebben gekregen binnen de Kerk. Maar bij het woord heilig mogen 
we vooral denken aan ‘geroepen zijn’, ‘apart gesteld’, ‘toegewijd aan Gods 
toekomst’, en zo spreekt Paulus over de gemeente van Christus ook als 
over heiligen. 
Samen met alle heiligen, grote namen en kleine namen, van eeuwen 
geleden en van vandaag, zijn wij één Kerk in hemel en op aarde. Een 
schare die niemand tellen kan, levend van Gods liefde. Bij alle verdriet dat 
deze gedachtenis weer oproept, is dit een verwachtingsvol perspectief. 
Degenen die wij niet meer in ons midden hebben, zijn de heiligen ons 
voorgegaan. 
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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 33: 7 allen, 8 koor 
 

  
smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met: 
 

Kyrie en Gloria 301d: koor + 305: 1 allen, 2 koor, 3 allen 
 

    wij gaan zitten 
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DE HEILIGE SCHRIFT  

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

 

gebed  Eeuwige, die door het leven en sterven 
van de dag van uw getuigen uw Naam geheiligd hebt 

in hemel en op aarde, 
onderricht ons door uw Woord, 
doe ons opstaan in uw licht 
en geef dat wij uw heerlijkheid mogen zien 
door de barmhartigheid  
van Jezus, uw Zoon, 
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen 
 

Profetenlezing Jesaja 60: 2-3, gezongen – Wolfgang Carl Briegel 
 

koorzang Mache dich auf, werde Licht – Wolfgang Carl Briegel 
   

Mache dich auf, werde Licht,  
denn dein Licht kommt  
und die Herrlichkeit des Herrn  
gehet auf über dir, denn siehe,  
Finsternis bedekket das Erdreich  
und Dunkel die Völker.  
Aber über dir gehet auf der Herr  
und seine Herrlichkeit erscheinet über dir  
und die Heiden werden in deinem Licht wandeln  
und die Könige im Glanz, der über dir aufgehet. 

 
2Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
zijn luister is boven jou zichtbaar. 
3Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
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Halleluja Heinrich Schütz (1585-1672) 
 

 
 

Evangelielezing Matteüs 5:1-12 
 

1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. 
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 
2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
 

3 ‘Zalig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Zalig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
5 Zalig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 
6 Zalig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Zalig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8 Zalig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9 Zalig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10 Zalig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd 
worden, want voor hen is het koninkrijk van de 
hemel. 

 

11 Zalig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij 
uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden  
beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór 
jullie de profeten. 

 

acclamatie 339 a  
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uitleg en verkondiging 
 

stilte 
 

koorzang   Wirf dein anliegen auf den Herrn  
 – Felix Mendelssohn-Bartholdy 
 

Wirf dein Anliegen auf den Herrn,  
der wird dich versorgen und wird den Gerechten  
nicht ewiglich in Unruhe lassen.  
Denn seine Gnade reicht, so weit der Himmel ist,  
und keiner wird zu Schanden, der seiner harret. 

 
GEDACHTENIS 

wij gaan staan 
 

de gedachtenis Wij lezen enkele namen uit het Gedachtenisboek met 
daarbij de namen van hen die uit onze kring zijn 
ontslapen in het voorbije jaar, tussendoor zingen wij 
telkens een strofe uit Lied 753 
 

10 augustus Laurentius  
(diaken, patroon van kerk en stad van Rotterdam) 

24 augustus Arne Verschoor 
30 november Andreas apostel 
 (patroonheilige van Oekraïne) 

  5 december Annie Dirkje Henriëtte Wessel - Dijkstra 
17 december Maria del Carmen Confessor - Cijntje 
  5 januari Hans Jonkman 
 
zingen  Lied 753: vers 1 koor, vers 2 allen 
 
16 januari Willem Cornelis Klootwijk 
20 januari Sebastianus uit Milaan 
 (beschermheilige voor oorlogsslachtoffers) 

30 maart Henk Zondag 
  9 april Marjan van Immerseel - Van der Graaf 
10 april Simon van der Kooij 
30 april Margaretha Gros 
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zingen  Lied 753: vers 3 koor, vers 4 allen 
 
14 mei Cornelis Euser 
30 juni Jannetje Raap - Neels 
14 juli Kateri Tekakwitha 

 (patroonhelige van ecologie en milieu,  
 beschermheilige voor wezen en indianen)  
 (eerste heilig verklaarde Amerikaan) 

18 juli Eric Ricardo Polak 
31 juli Jan Buurman 
  5 oktober Johanna Lena Haasdijk - De Leeuw 
 
zingen Lied 753: vers 5 koor, vers 6 allen 
 

Slachtoffers van natuurgeweld 
 Slachtoffers van oorlogsgeweld 
 

 namen die nog worden toegevoegd 
 
orgelspel    

onder het orgelspel kunnen wij kaarsen toevoegen van 
namen die wij in stilte willen noemen 

 
wij gaan zitten 

 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede Na iedere intentie… zo bidden wij (367g) 
 

 
nodiging  
 
gebed over de gaven  
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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. 
 

 
Dienstboek 93  

allen 

 

 

 
voorganger 

Gij die ons denken peilt 
en ieder woord naar waarheid schat  
en wat onzegbaar is, onmiddellijk verstaat. 

 

koor 
Gij toetst ons hart en Gij zijt groter dan ons hart; 
op elk van ons houdt Gij Uw oog gericht 
en niemand of Hij heeft een naam bij U. 

 
voorganger 

en niemand valt of hij valt in Uw handen, 
en niemand leeft of hij leeft naar U toe. 
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allen 

 

voorganger 
en niemand die de dood is ingegaan, 
keerde ooit terug, 
om ons van U te groeten. 
 

allen 
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koor 
Maar soms herinneren wij ons een naam, 
een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
over een mens die vol was van Uw kracht, 
Jezus van Nazareth, een jodenman. 

allen 

 

 

 
 

voorganger 
Hij was zoals wij zouden willen zijn, een mens van God, 
een vriend, een licht, 
een herder, die niet ten eigen bate heeft geleefd, 
en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven. 

 

koor 
die, in de laatste nacht dat Hij nog leefde, 
het brood gebroken heeft en uitgedeeld, 
en heeft gezegd: ‘Neemt, eet, dit is Mijn lichaam, 
zo zult Gij doen tot Mijn gedachtenis.’ 
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allen 

 

 

voorganger 
Tot Zijn gedachtenis nemen wij daarom dit brood  
en breken het voor elkaar, 

 

koor 
om goed te weten wat ons te wachten staat 
als wij leven, Hem achterna. 
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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   koorzang: Agnus Dei – Johann Nepomuk David 
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vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 
en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede. 

 

 

communie wij dopen het brood in de wijn of het druivensap. 
 

   (looprichting: heen via middenpad;  
  terug via zijdeurtje en kooromgang) 

 
Tafelmuziek     
   

Aller ogen wachten op U, Here – Heinrich Schütz  
 

Aller ogen wachten op U Here en Gij geeft hun allen hunne spijze te rechter 
tijd. Gij opent Uw milde hand en verzadigt alles wat leeft met welbehagen. 
 
Der Herr ist mein getreuer Hirt – Heinrich Schütz 
 

Der Herr ist mein getreuer Hirt, dem ich mich ganz vertraue, 
zur Weid er mich, sein Schäflein führt auf schöner grünen Aue, 
zum frischen Wasser leit er mich, mein Seel zu laben kräftiglich 
durchs selig Wort der Gnaden. 
 

Er führet mich auf rechter Bahn von seines Namens wegen; 
obgleich viel Trübsal geht heran aufs Todes finstern Stegen, 
so grauet mir doch nichts dafür mein treuer Hirt ist stets bei mir, 
sein Steck und Stab mich tröstet. 
 

Ein köstlichn Tisch er mir bereit, sollts auch die Feind verdrießen. 
Schenkt mir voll ein, das Öl der Freud über mein Haupt tut fließen, 
sein Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen alle Zeit, 
in seinem Haus ich bleibe. 
 
Im Frieden dein – Michael Praetorius 
 

Im Frieden dein, o Herre mein, 
lass ziehn mich meine Straßen. 
Wie mir dein Mund gegeben kund, 
schenkst Gnad du ohne Maßen, 
hast mein Gesicht das sel'ge Licht, 
den Heiland schauen lassen. 
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Mir armem Gast bereitet hast 
das reiche Mahl der Gnaden. 
Das Lebensbrot stillt Hungers Not 
heilt meiner Seele Schaden. 
Ob solchem Gut jauchzt Sinn und Mut 
mit allen, die geladen. 
 
O Herr, verleih, dass Lieb und Treu 
in dir uns all verbinden, 
dass Hand und Mund zu jeder Stund 
dein Freundlichkeit verkünden, 
bis nach der Zeit den Platz bereit' 
an deinem Tisch wir finden. 

 
dankgebed  

wij gaan staan 
 

zingen Lied 725: 1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 allen 
  
zending en zegen v. ……………….. 
 
  
 
 

orgelspel 
 
schaalcollecte  ten behoeve van de kerkdiensten  

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

 
Als u wilt doneren via de betaalapp Givt, kunt u gebruik 
maken van de  QR-code op pagina 14 (collecte 1). 

 
u wordt uitgenodigd na de dienst een kopje koffie te drinken 

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

 
Wilt  u  s. v. p. de kring pas verlaten, nadat het Avondmaalszilver is uitgedragen 

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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In deze dienst:   
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Marianne Amelink 
Diakenen Peter van Wijk, Coreline Schep 
Gedachtenis  Ineke van Houwelingen 
Luthers Projectkoor Hans Jansen 
Ontvangst/koffie Wim en Annelies Steenbrink 
Bloemen Jacqueline Gronert 
Collecte Johan Beijlevelt 
Zilver-afwas  Margrieth Eikenbroek, Coreline Schep 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda:  
1 november 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Jan Manni 
6 november   9.00u. 

10.30u. 
 
19.00u. 

Vroegdienst 
Gedachtenisdienst 
MKOG 
Choral Evensong 

vg. ds. Laurens Korevaar 
vg. ds. Bernard van Verschuer 
 
vg. ds. Bert Kuipers 

8 november 12.15u. GEEN Alledagkerk  
13 november   9.00u. 

10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Schrift & Tafel, LP 
Gregoriaanse Vespers 

vg. hr. Aad van Endhoven  
vg. ds. Adri van der Wal 
vg. Anneke van Mansum 

 
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  
bankrekening  NL29 INGB 0002 4012 18 
  t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam  
e-mail:   scriba@laurenspastoraat.nl 
website  www.kerkenindelaurens.nl 

 


