Oecumenische viering vanuit de Laurenskerk op tv Rijnmond
Zondag 24 mei 2020
7e zondag van Pasen, Exaudi
Kleur: wit
Komende zondag kunt u weer een korte oecumenische viering vanuit de Laurenskerk bekijken op Rijnmond
TV. Deze dienst van een half uur herhaalt zich tussen 10.00 en 12.00 uur. Wij hopen dat wij op afstand zo toch
verbonden zijn met elkaar.
Wij zijn blij dat Rijnmond TV ons in staat stelt om vanuit de Laurenskerk een oecumenische viering aan te
bieden. Zo houden we de lofzang gaande. Helaas is dit bijna de laatste viering die Rijnmond zal uitzenden
omdat ook de omroep langzamerhand teruggaat naar de oude programmering. Op 31 mei, Pinksteren, zal de
laatste TV-dienst uitgezonden worden.
Vandaag is het de 7e zondag van Pasen, zondag Exaudi (= verhoor). Deze naam is ontleend aan Psalm 27:7:
“Verhoor, HEER, mijn stem waarmee ik luide roep”. Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook
wel Wezenzondag genoemd. De leerlingen hebben Jezus ten hemel zien opstijgen en blijven verweesd achter
met enkel de belofte van de Geest.
Aan de dienst op 24 mei werken mee:
• Voorgangers:
ds Tom Rijken, predikant Doopsgezinde Gemeente
pastor John Berens van de Assembly of God (Braziliaans)
• Lector:
José van der Torre, lekendominicaan RK
• Organist:
Hayo Boerema
• Zang:
Martha Bosch en Mirjam van den Hoek (sopraan),
Femke van Driel en Janneke van der Linden (alt),
Gijsbert Westland en Wiecher Mandemaker (tenor) en
Jildert Denneman en Jan Korteweg (bas).
De orde van dienst ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orgel
Welkom
Openingsgebed
Psalm van de zondag: Psalm 27: 1 en 4
(tekst Muus Jacobse, muziek Genève 1551)
Schriftlezing: Johannes 17:1-13 (NBV)
Antwoordpsalm: chant Psalm 126
Korte overdenking
Lied: 665: 1, 2 en 3
(tekst Ad den Besten, muziek Genève 1551)
Gebeden
Onze Vader
(Robert Stone 1516-1613)
Zegen

Niet iedereen beschikt over een Liedboek.
Bij deze de teksten en de vertalingen.

Psalm 27: 1 en 4

Lied 665: 1, 2 en 3

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

1.

Om Christus wil zijn wij verblijd.
Hij heeft in alle mens'lijkheid
een zoon die naar zijn vader aardt
God in het vlees geopenbaard.

2.

Looft Hem, die van de Geest ontving
voor altijd zijn rechtvaardiging,
de Geest, die Hem herleven doet
in mensen, mens'lijk vlees en bloed.

3.

Hij die, ontheven hemelhoog,
te stralend voor het sterf'lijk oog,
aan de engelen verschenen is
in 't licht van zijn verrijzenis,

4.

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem
licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht".
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!

Chant Psalm 126
refrein:
Zij die zaaien met tranen:
zij zullen oogsten met jubel.
1.

Als de Heer doet keren de ballingen Sions
zal het ons zijn of wij dromen.

2.

Dan zal vol lachen zijn onze mond,
jubel zal op onze tong zijn;
dan verluidt bij de volken:
“groot heeft Jahwe gehandeld aan hen!”

3.

Groot heeft de Heer gehandeld aan ons,
blijdschap is ons geworden.

4.

Doe keren onze ballingen, Heer,
als de waterbeken in het zuiden.

5.

Zij die zaaien met tranen,
zullen oogsten met jubel.

6.

Hij gaat en hij schreit bij het gaan
die het zaaizaad draagt en het zaait;
hij keert met jubelen, hij keert –
een die mag dragen zijn schoven.

Onze Vader: The Lord’s prayer, Robert Stone
Our Father which art in heaven,
hallowed be Thy Name.
Thy kingdom come,
Thy will be done,
in earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,
as we forgive thou who trespass against us.
And let us not be led into temptation,
but deliver us from evil.
Amen
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.
(oecumenisch Onze Vader, herziene versie)

