Oecumenische viering vanuit de Laurenskerk op tv Rijnmond
Zondag 07 juni 2020
10.00 uur
De dienst is vanaf 10:00 uur via de link naar ons youtube-kanaal te volgen
Vorige week was het Pinksteren en vierden we de gave van heilige Geest.
Vandaag is het zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige Geest.
De drie-eenheid is geen wetenschappelijk toetsbare werkelijkheid.
Spreken over de drie-eenheid kunnen we alleen als theologisch denkraam, als een hulp in onze zoektocht naar
de Eeuwige en zijn aanwezigheid.
Er wordt over die drie-eenheid ook wel gesproken als God boven ons, God voor ons en God in ons.
Zo openbaart de Eeuwige zich in volle breedte. En zo mogen wij zijn aanwezigheid vieren.
In de maand juni zenden we de oecumenische vieringen uit via YouTube.
Dit allemaal mogelijk gemaakt door een team vrijwilligers, te weten: Peter Groeneweg, Mark Kramer, Nico
Nieboer, Peter van Wijk, Ingeborg Absil en ds. Harold Schorren.
•
•
•

Voorgangers:
Harold Schorren, city pastor & predikant Laurenspastoraat en
Erik Maan, Leger des Heils & diaconaal werker Wijkpastoraat Crooswijk
Organist: Hayo Boerema
Zang:
Mirjam van den Hoek, Margreet Temme (sopraan),
Femke van Driel, Janneke van der Linden (alt),
Ferrie Bierling, Gijsbert Westland (tenor),
Jan Korteweg, Wiecher Mandemaker (bas).

Orde van de dienst
•

Orgel

•

Welkom

•

Openingsgebed

•

Psalm van de zondag: Psalm 8: 1, 3 en 6
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven,
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw
handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht
schenkt?

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.
(tekst: Willem Barnard en Jan Wit / muziek
Genève 1542, 1551)
•

Schriftlezing: Mattheüs 28: 16-20 (NBV)

•

Antwoordpsalm: Psalm 150a : 1, 3 en 4
Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn
Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schip,
die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die ons alles geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

(vertaling: Willem Barnard / muziek Henry
Smart 1813-1879)
•

Gebeden

•

Onze Vader: Notre Père (Maurice Duruflé
1902-1986)

(vertaling Gerd Landman / muziek C Hubert/H.
Parry (1848-1918)
•

Korte overdenking

•

Lied: Lied 705: 1, 2 en 4

Notre Père qui es aux Cieux
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offenses,
et ne nous soumets pas à la tentation,
mais deliver-nous du mal.

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon.

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)

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid,
halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.
Halleluja, lof, aanbidding
brengen engelen, U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!
•

Zegen

