Oecumenische viering vanuit de Laurenskerk op tv Rijnmond
Zondag 10 mei 2020
5e zondag van Pasen, Cantate
Komende zondag kunt u weer een dienst van een half uur bekijken op tv rijnmond die zich herhaalt tussen
10.00 en 12.00 uur. Wij zijn blij dat Rijnmond TV ons in staat stelt om vanuit de Laurenskerk iedere zondag een
oecumenische viering aan te bieden. Zo houden we de lofzang gaande en weten we ons verbonden met elkaar
en vele anderen. Het zijn oecumenische vieringen met voorgangers en lectoren vanuit de hele breedte van de
kerk en van daarbuiten.
Cameraman Bart de Klerk, die ook de montage verzorgt, maakt er iedere week weer een prachtige uitzending
van. Dank voor alle tijd die hij hieraan besteedt, en dank ook aan zijn stagiair Jasper Valkenburg.
Wij zingen, tenzij anders vermeld, uit het nieuwe liedboek.
Vandaag is het de 5e zondag van Pasen, zondag Cantate. Deze naam is ontleend aan Psalm 98:1: “Zing de HEER
een nieuw lied”. Vandaag is het ook 10 mei. Tachtig jaar geleden werd Nederland op deze dag de Tweede
Wereldoorlog ingesleurd, een oorlog met onbeschrijfelijk menselijk leed als gevolg.
Aan de dienst op 10 mei werken mee:
• Voorganger: ds Harold Schorren, city pastor en predikant Laurenspastoraat
• Overdenking: Albert Ringer, rabbijn Liberale Joodse Gemeente
• Lector: Vanice Delgado Neves, Geloven in Spangen
• Organist: Hayo Boerema
• Zang: Mirjam van den Hoek en Eva Meijboom (sopraan), Janneke van der Linden en Leonie van der Sleen
(alt), Ferrie Bierling en Wiecher Mandemaker (tenor), Jan Korteweg en Jildert Denneman (bas)
Orde van dienst
•

Orgel

•

Schriftlezing: Deuteronomium 6:20-25 (NBV)

•

Welkom

•

Antwoordpsalm: Jubilate (William Boyce 17101779)

•

Openingsgebed

•

Psalm van de zondag: Psalm 98: 1 en 2
Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.

O be joyful in the Lord, all ye lands:
serve the Lord with gladness,
and come before His presence with a song.
Be ye sure that the Lord He is God:
it is He that hath made us, and not we
ourselves;
we are His people, and the sheep of His
pasture.
O go your way into His gates with thanksgiving,
and into His courts with praises:
be thankful unto Him, and speak good of His
name.
For the Lord is gracious, His mercy is
everlasting:
and His truth endureth
from generation to generation.

Glory be to the Father, and to the Son:
and to the Holy Ghost;
as it was in the beginning, is now and ever shell
be:
world without end, world without end. Amen

aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Juich voor de Heer, aarde alom!
Dien de Heer met verblijden,
kom voor zijn aanschijn met jubel.
Besef het: de Heer is God;
Hij schiep ons, wij horen aan Hem,
zijn volk – Hij weidt het als schapen.
Treed zijn poorten in met een danklied,
ga met lofzang zijn voorhoven binnen,
loof Hem, zegen zijn naam.

•

Gebeden

•

Onze Vader: The Lord’s prayer (Hayo Boerema
* 1972)

Overvloed geeft Hij, de Heer,
tot in eeuwigheid is zijn genade,
van geslacht tot geslacht is zijn trouw.

Our Father which art in heaven,
hallowed be thy Name.
Thy kingdom come,
Thy will de done
In earth as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive them that trespass against us.
And lead u snot into temptation,
but deliver us from evil.
For Thine is the kingdom,
the power and the Glory
for ever and ever. Amen

Eer aan de Vader en de Zoon,
en de heilige Geest;
zoals het was in het begin en nu en altijd,
in de eeuwen der eeuwen. Amen
•

(Psalm 100a, Nieuwe Liedboek)

•

Korte overdenking

•

Lied: Lied 657: 1, 2, 3 en 4
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
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.
Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid,
amen.

1. Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.
3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken

(oecumenisch Onze Vader, herziene versie)
•

Zegen

