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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

22 januari 2023 – 3e na Epifanie 
Dienst van Schrift en Tafel  

 
de kleur: wit 

 

bij deze dienst 
 
“Al in de schoot van mijn moeder 
heeft de HEER mij geroepen…” 
 
Zo staat geschreven in het begin van de lezing uit Jesaja (49:1-7). Ook Paulus 
weet zich geroepen (1 Korintiërs 1:1-9). En het Evangelie, Matteüs 4:12-22, 
vertelt het verhaal van de roeping van Jezus’ eerste leerlingen. 
Wat is roeping? En waartoe worden wij geroepen? 
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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  Laat ons bidden… 
 

Voor U belijden wij, almogende God 
voor heel uw kerk en voor elkaar, 
dat wij gezondigd hebben 
in gedachten, woorden en werken. 
 

..gebedsstilte... 
 

Ontferm U over ons. 
vergeef ons onze zonden 
en geleid ons tot het eeuwig leven. 
Door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

 
introïtus    Psalm 66: 1, 2 en 3 
 

antifoon U zal alles op aarde aanbidden, 
 zingen uw naam ter eer. 
 
smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 

‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie & Gloria mis Mandemaker 2 
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groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 
gebed  Eeuwige,  
van de zondag nog voor wij tot U roepen, 

komt Gij tot ons met uw Woord 
dat ons nodigt tot uw koninkrijk. 
Wij vragen U: bekeer ons tot U,  
opdat wij uw Woord volbrengen  
in het voetspoor van Hem  
die ons is voorgegaan: 
Jezus Messias, onze leidsman,  
dit uur en alle dagen van ons leven. 
Amen 

wij gaan zitten 

aandacht voor de kinderen 
 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 

Profeten Jesaja 49:1-7 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Chant Psalm 139:1-12  
 
 refrein: gemeente 

 

  

1.  Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, 
2. u weet ’t als ik zit of sta,  
u doorziet van verre mijn gedachten. 
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3. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,  
met al mijn wegen bent u vertrouwd. 
4. Geen woord ligt op mijn tong, of u,  
Heer, kent ’t ten volle. 
5. U omsluit mij, van achter en van voren,  
u legt uw hand op mij. 
6. Wonderlijk zoals u mij kent,  
het gaat mijn begrip te boven. 

 

refrein: gemeente 

 

 
 

7. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,  
hoe aan uw blikken ontkomen? 
8. Klom ik op naar de hemel - u tref ik daar aan,  
lag ik neer in het dodenrijk - u bent er. 
9. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,  
al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
10. ook daar zou uw hand mij leiden,  
zou uw rechterhand mij vasthouden. 
11. Al zei ik: “Laat het duister mij opslokken, 
het licht om mij heen veranderen in nacht,’ 
12. ook dan zou het duister voor u niet donker zijn 
- de nacht zou oplichten als de dag,  
het duister helder zijn als het licht. 
 

refrein: gemeente 
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Epistel 1 Korintiërs 1:1-9 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
 

 
Halleluja LB 338 d  
 1. voorzang; 2 allen 

 
voorzang 
 

 
 

allen 
 

 
 

Evangelie Matteüs 4:12-22 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
acclamatie mis Mandemaker 2 
 
 
uitleg en verkondiging 
 ….. 
 In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
 Amen 
 
orgel  
 
zingen Lied 531: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 allen 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede intenties steeds besloten met (368 c)   

 
stil gebed 
 
slotgebed  
 
nodiging  
 
gebed over de gaven  
 
 
Tafelgebed   
 

 

 
 

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

  
Sanctus en Benedictus 
mis Mandemaker 2 
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Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  
 
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  mis Mandemaker 2 
 
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 9 (collecte 1). 

 
Tafelmuziek  Agnus Dei uit Mass for four voices, W. Byrd 1540-1623 
 
dankgebed  

allen gaan staan 
 

slotlied Lied 517: 1 gemeente, 4 cantorij, 5 allen 
 
zending en zegen v. ……………….. 
 In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

Amen 
  
orgelspel  

 
schaalcollecte  bestemd voor de huurkosten van de gebouwen 
 
 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. 
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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 Chadassa Montagne 
Diakenen Monique de Jong, Peter van Wijk  
Delers druivensap Marieke en Laurens 
Orgel  Hayo Boerema 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Kindernevendienst Naomi Spiering 
Oppas  Marije van Mannekes 
Ontvangst/koffie Maarten de Keizer en Erna Zandvoort - de Keizer  
Bloemen Anneke Bliek 
Collecte Herman Docters van Leeuwen, Arjo Overbeeke 
Zilverafwas  Corrie Both, Peter van Wijk  

………… 
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Schrijfacties Amnesty International 
 
Schrijf een brief en verander een leven. 

Laten we een brief schrijven voor iemand die ten onrechte 
gevangen zit, in een land waar onrecht heerst.  
Na de dienst  is daar gelegenheid toe aan de schrijftafel. 

 
 
 
 

 
Het is weer Vier de zondag. Hartelijk welkom bij de 
koffielunch gelijk na deze dienst. 
Thema van vandaag is  Leven in Rotterdam als 
'ongedocumenteerde'. 

Sprekers: de heer Connie van den Broek van het Rotterdams 
Ongedocumenteerden Steunpunt, en de heer Ishmail Kamara die zijn 
eigen verhaal als asielzoeker met ons deelt. 
Wilt u het Steunpunt financieel steunen of verdere informatie, raadpleeg 
dan https://stichtingros.nl   
 
De kinderen hebben tijdens lezing en gesprek hun eigen activiteit. 
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Agenda: vanavond 19.00u. vespers  
 

24 januari 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Tjaard Barnard 
29 januari   9.00u. 

10.30u 
19.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
Bachorgelvespers 

vg. ds. René van Loon 
vg. ds. Marianne Boogaard 
vg. Kees Blijdorp 

31  januari 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Harold Schorren 
 5 februari   9.00u. 

10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
Choral Evensong 

vg. hr. Aad van Endhoven 
vg. ds. Sandra van Zeeland 
vg. ds. Jan de Visser 

 7 februari 12.15u.  Alledagkerk vg. ds. Jan Manni 
12 februari   9.00u. 

10.30u 
19.00u. 

Vroegdienst 
Schrift & Tafel, LP 
Gregoriaanse Vespers 

vg. ds. Piet de Jong 
vg. ds. Harold Schorren 
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 
 
CITYPASTOR 
e-mail:  contact@citypastor010.nl 
website:  www.citypastor010.nl  
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