Orde van dienst
zondag 3 maart 2019, 14.00 uur
8e na Epifanie

Verbintenisdienst te Rotterdam
Op zondag 31 maart a.s. zal ds. drs. H. Harold Schorren verbonden worden
aan de Hervormde Gemeente Rotterdam als citypastor van Rotterdam en
als predikant van de wijkgemeente Laurenspastoraat. U bent van harte uitgenodigd voor de verbintenisdienst in de Grote of Sint Laurenskerk die om
15.00 uur begint. Voorgangers zijn ds. Bernard van Verschuer en ds. Harold
Schorren. Het adres van de Grote of Sint Laurenskerk is: Grotekerkplein 27,
3011 GC Rotterdam.
Na afloop is er een receptie. Voor de organisatie wil men graag weten hoeveel mensen men kan verwachten. Wilt u – zo mogelijk – voor 15 maart
aangeven met hoeveel personen u komt? Graag per mail via info@laurens
pastoraat.nl.

Afscheid ds. Harold Schorren

U bent mijn rots, mijn vesting,
U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam
Psalm 31:4

Bij de bloemschikking
In de profetenlezing en de evangelielezing horen we dat zowel Jeremia als
Jezus de mensen oproept tot bekering, te leven vanuit een waarachtig geloof. Jeremia noemt duidelijke gedragsregels, Jezus spreekt in beelden.
De stenen in de bloemschikking verwijzen naar het fundament, op rotsgrond gelegd, waarop een huis wordt gebouwd.
Uit de stenen ontspruiten veelkleurige bloemen. Veelkleurig als de vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, goedertierenheid, geloof.
De druiven en vijgen verwijzen naar de gelijkenissen die Jezus uitsprak over
de wijngaard en de vijgenboom.

Kleur: Groen en rood
Voorgangers: Ds. Harold Schorren &
Ds. Bert Aalbers (consulent)
Ouderlingen: I. Baas, G. de With
Diakenen: allen
Organist: Diederik Bos
Trompettist: Joost Danvers
Cantorij o.l.v. Arnoud Heerings
Lector: Willy van Drie
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3. Gij zijt mijn rots, Gij wilt mij wezen,
om uwen naam, o Heer,
toevlucht en tegenweer.
Gij leidt mij uit, ik zal niet vrezen.
Al spannen zij hun netten,
Gij zelf zult mij ontzetten.

Intrede
Orgel

Introduction-Choral
uit: Suite Gothique (opus 25)
Léon Boëllman (1862-1897)

Welkom
Bemoediging

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven

Stilte
de gemeente gaat staan
tijdens de introïtus worden de kaarsen aangestoken

LB 295 - t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal

Introïtus

Op U vertrouw ik, Heer der heren

voorzang:

Psalm 31: 1, 2 en 3
t. Ad den besten, m. Genève 1551

Wees hier aanwezig, Woord ons gegeven,
dat ik U horen mag met hart en ziel.
allen:

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome,
zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Dat wij niet leven gevangen in leegte,
dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw Geest en wij worden herschapen.
allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
2. Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen,
snel mij te hulp, o God,
maak niet uw knecht ten spot.
De vijand dreigt en legt zijn lagen,
wees mij dan, Gij geduchte,
een burcht om in te vluchten.

Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw Woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
de gemeente gaat zitten
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Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Glorie de Eeuwige
LB 299f
t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed
van de zondag

God van het leven,
maak uw woorden
vruchtbaar in ons midden,
opdat wij mensen worden
zoals Jezus, uw Zoon,
die ons de liefde leert
die niet vergaat,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen

Aandacht voor de kinderen (die onder het lied naar de nevendienst gaan)
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Evangelielezing

Lucas 6:39-49 en 7:16

Acclamatie

LB 339 c
m. Willem Vogel

De heilige Schrift
Profetenlezing

Jeremia 7:1-15

Antwoordpsalm

Waarlijk, dit is rechtvaardig

Uitleg en Verkondiging

Psalm 92: 1, 2 en 3 - t. Willem Barnard, m. Genève 1562

Trompet & orgel Adagio
uit: trompetconcert in D groot
Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)

Credo

LB 340 c
t. Apostolische Geloofsbelijdenis, m. Willem Vogel
voorzang: Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.
3. Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.
7

8

Vredegroet

De vrede van Christus zij met u allen!
En met uw Geest!
Wensen wij elkaar de vrede van Christus!

Collecten

1. Diakonie 2. Kerk

Cantorij

God be in my head
John Rutter (* 1975)

God be in my head, and in my understanding;
God be in mine eyes, and in my looking;
God be in my mouth, and in my speaking;
God be in my heart, and in my thinking;
God be at mine end, and at my departing.
de kinderen komen terug uit de nevendienst

Gebed over de gaven
Tafelgebed

De HEER zij met U.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
Hij is het waard onze dankbaarheid te ontvangen.
‘Gij de weet wat in mensen omgaat’
DB 93, t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers
De gemeente zingt de regels met nootjes

De Maaltijd van de Heer
Diaconale en pastorale mededelingen
Voorbede

na iedere intentie: … zo bidden wij (368 a)

v. Gij die ons denken peilt
en ieder woord naar waarheid schat
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.
c. Gij toetst ons hart
en Gij zijt groter dan ons hart.
Op elk van ons houdt Gij uw oog gericht.

Nodiging
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En niemand, of hij heeft een naam bij U.
v. En niemand valt of hij valt in uw handen
en niemand leeft of hij leeft naar U toe.

die niet ten eigen bate heeft geleefd,
en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven.
c. 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.

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

v. Tot zijn gedachtenis nemen wij daarom
dit brood en breken het voor elkaar,
c. om goed te weten wat ons te wachten staat
als wij leven hem achterna.

c. 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 Nazaret, een zoon van Abraham.

v. Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van God, een vriend, een licht, een herder,
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Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.

Orgel

uit: Suite Gothique (opus 25), Léon Boëllman

Gebed na de Maaltijd
na het gebed kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche
voorgangers wisselen de stola

Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.

Afscheid van de dienaar des Woords
de dienaar des Woords die afscheid neemt gaat staan
consulent

Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid, amen.
(herziene oecumenische versie)
tijdens het zingen van het Lam Gods
wordt het brood gebroken en de wijn uitgeschonken

Lam Gods

Menuet Gothique & Prière à Notre-Dame

uit: ‘Glorie de Eeuwige’ (LB 408 f)
t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel

Geliefde broeder,
vandaag neemt u afscheid
als dienaar des Woords te Breukelen,
als wijkpredikant van de Pauluskerk.
Eenmaal bent u in het ambt
van dienaar des Woords bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift aanvaardt
als bron van de prediking
en als enige regel van het geloof
en dat u zich wilt verzetten
tegen al wat daarmee strijdig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen
en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.
Wij laten u gaan en zeggen u dank
voor de overtuiging, de inzet en de liefde
waarmee u tot hiertoe
uw dienstwerk in Christus’ kerk hebt vervuld.
Wij hopen dat u ook in uw volgende gemeente
de kerk mag blijven dienen
met de u geschonken gaven van hoofd en hart.

Delen van brood en wijn

Laat ons bidden
iedereen is genodigd deel te nemen
in de groene kelken zit druivensap
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… gebedsstilte …
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Het past ons, Eeuwige, U dank te zeggen
voor de toewijding van deze dienaar des Woords,
die afscheid neemt van deze gemeente.
Voor zijn volharding en trouw
prijzen wij U, Bron van alle goed.
Bevestig het werk van onze handen,
ja het werk van onze handen, bevestig dat.
U die blijkens de kracht die in ons werkt,
bij machte zijt oneindig veel meer te doen
dan wij bidden of beseffen.
U zij de heerlijkheid
in de gemeente en in Christus Jezus
tot in alle geslachten,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.
3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

de gemeente gaat staan

Slotlied

Wij leven van de wind
Lied 687 – t. Jaap Zijlstra, m. Johann Crüger

de dienaar des Woords die afscheid neemt,
spreekt de zegen uit

Zending en zegen

Orgel

Toccata
uit: Suite Gothique (opus 25), Léon Boëllman
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