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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

26 maart 2023 – 5e van de Veertigdagen (Judica) 
Dienst van Schrift en Tafel  

 

de kleur: paars 
 

De naam ‘Judica’ 
De Latijnse naam die een zondag draagt, is doorgaans het eerste woord van 
de antifoon van het introïtus. Vandaag is de antifoon Psalm 43:1-2a 
 

Judica me, Deus, et discerne causam 
meam de gente non sancta :  
ab homine iniquo  
et doloso erue me.  
Quia tu es, Deus, fortitudo mea   

Verschaf mij recht, o God, 

vecht voor mijn zaak. 

Bescherm mij tegen 

een liefdeloos volk, vol list en bedrog. 

U bent toch mijn God, mijn toevlucht 
De lezingen  

 
Uit de Profeten lezen we 
Ezechiël 37:1-14, het 
indrukwekkende verhaal 
waarin de profeet door de 
geest in een dal vol 
beenderen gezet wordt. 
Kunnen die dorre beenderen 
weer tot leven komen? Het 
thema nieuw leven vanuit 
doods bestaan komt ook 
terug in de woorden van 
Paulus aan de gemeente van 
Rome (Romeinen 8:8-11) en 
in de evangelielezing waar 
Lazarus na vier dagen door 
Jezus uit zijn graf geroepen 
wordt (Johannes 11:1-4,17-
44).  
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 
orgelspel  Psalm 43, Johan van Dommele 1929 
  

verwelkoming en mededelingen   
allen 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… 
 

Wij wachten op U! 
Gij opent uw hand  
en schenkt ons elkaar  
als pelgrims op weg. 
O God, breng ons thuis! 
 

Geef ons dan een hart  
doorzichtig en zuiver. 
Herschep met uw Geest  
ons leven als nieuw. 
O God, breng ons thuis! 
 

Verberg niet uw aanschijn,  
houd ons in gedachten,  
berg ons in uw zegen. 
O God, breng ons thuis! 
 

Houd ons hier voor ogen  
de Zoon van uw liefde,  
de weg voor ons allen  
naar uw stad van vrede. 
O God, breng ons thuis! 
Amen. 

  



 3 

introïtus    Psalm 43 
 
antifoon  Doe Gij, o God, mij recht, 
 beslecht het pleit voor mij 
 zoals Gij eens mijn toevlucht bent geweest. 
 
smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 

‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie mis Schuurman 
 
groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 
gebed Gij, 
van de zondag die ons wachten niet beschaamt, 

betoon ons uw barmhartigheid 
als wij uw Naam aanroepen 
en vragen om leven. 
Schenk ons uitzicht  
op de wegen die wij gaan  
en doe ons ervaren in dit uur  
hoe Gij met ons zijt, 
in deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen 

allen gaan zitten 
 

 
aandacht voor de kinderen  

de kinderen gaan naar de kindernevendienst.  
Zij komen bij het Avondmaal weer in de kerk terug. 
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DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten Ezechiël 37:1-14 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 130a: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 allen  

 
Epistel Romeinen 8:8-11 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
begroeting van    
het Evangelie 
    

 

 
 

LB 339 f 
Evangelie Johannes 11: 1-4, 17-44 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
acclamatie mis Schuurman 
 
uitleg en verkondiging 
 ….. 
 In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
 Amen 
 
orgel   
 
zingen Lied 530: 1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 allen 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

voorbede intenties steeds besloten met (368 e)   

 
 

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: 
  

Sanctus en Benedictus 
mis Schuurman 
  
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  mis Schuurman 
 
 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 

en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede. 

 
  



 7 

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 8 (collecte 1). 

 

Tafelmuziek   “Richte mich Gott” Op. 78 No.2  
  F.Mendelssohn 1809-1847 
 

Richte mich, Gott,  
und führe meine Sachen wider das unheilige Volk 
Und errette mich von den falschen und bösen Leuten. 
Denn du bis der Gott meiner stärke,  
warum verstössest du mich? 
Warum lässest du mich so traurig gehn,  
wenn mein Feind mich drängt? 
 
Sende dein Licht und deine Wahrheit,  
dass sie mich leiten zu deinen heiligen Berge  
und zu deiner Wohnung. 
 
Dass ich hinein gehe zum Altar Gottes,  
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 
 
Was betrübst du dich meine Seele und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott! Denn ich werde ihm noch danken 
Das er meines Angesichts Hülfe und mein Gott ist. 

 
Tekst: Psalm 43 

 
dankgebed  
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allen gaan staan 
 

 

slotlied Lied 837: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 gemeente, 4 allen  
 
zending en zegen v. ……………….. 
 In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
  

 Allen: 

 
  
 

orgelspel Improvisatie 
 

schaalcollecte  bestemd voor de opleiding van cliënten van Exodus. 
 ‘Hulp tijdens en na Detentie. 

Iedereen verdient een extra kans. Als mensen vrijkomen willen 
ze graag een ander pad bewandelen. Maar dat gaat niet altijd 
vanzelf. Als Exodus staan wij aan hun zijde en helpen wij hen 
vooruit. Gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvende 
familieleden zijn bij ons welkom, want we moeten het samen 
doen.’ www.exodus.nl 
 

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

http://www.exodus.nl/
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In deze dienst:   
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Nico Nieboer 
Diakenen Monique de Jong, Lesley Polak  
Delen druivensap Laurens en Immen 
Orgel  Hayo Boerema 
Laurenspastoraat Wiecher Mandemaker 
Kindernevendienst Paul Absil 
Oppas  Jacqueline Nieuwstraten 
Ontvangst/koffie Johan Beijlevelt, Ank van der Spek 
Bloemen Jacqueline Gronert 
Collecte Sjaak Schilder, Willem de Jong  
Zilverafwas  Adrie Beijlevelt, Lesley Polak  

 
 
 
 

Het is weer Vier de Zondag. Hartelijk welkom bij de 
koffielunch gelijk na deze dienst. 
Vandaag wordt aandacht besteed aan de Stichting 
Exodus.  
 

De kinderen hebben tijdens lezing en gesprek hun eigen activiteit. 

 
 
 
 

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. 
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Agenda: 
28 maart 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Iet Buijser 

orgel: Aad v. d. Hoeven 
   1 april 16.00u. Palmwijding  vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 

  
   2 april 
Palmpasen 

  9.00u. 
10.30u 
19.00u. 

GEEN Vroegdienst 
Matthäus Passion 
GEEN dienst 

 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
 
 

  3 april 
Stille Week 

19.30u. Dienst LP vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
m.m.v. Oekraïens koor 
 

    4 april 
 

12.15u. Alledagkerk 
Op weg naar Pasen 

vg. ds. Bert Kuipers 
orgel: Jan Teeuw 
panfluit: Aniek van Dam – Oosterom 
 

   6 april 
Witte 
Donderdag 

19.30u. 
21.30u. 

Schrift & Tafel MKOG 
Schrift & Tafel LP 

vg. ds. Joas van der Schoot 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
 
 

   7 april 
Goede Vrijdag 
 

14.30u. 
19.30u. 

Kruisweg 
Avondwake 

vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
 

   8 april 
Stille Zaterdag 

12.30u. 
22.30u. 

Grafwake 
Paasnachtdienst 

 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
 

   9 april 
   Pasen 

09.00u. 
10.30u. 
 
19.00u. 

GEEN vroegdienst 
Dienst LP en MKOG 
 
Gregoriaanse vespers 
 

 
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
en ds. Ivo de Jong 
vg. Henk Koekoek 

11 april 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Jan Manni 
 

16 april   9.00u. 
10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
Bachorgelvespers 

vg. Ko Joosse 
vg. ds. niet bekend 
vg. Henk Koekoek 

 
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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