Oecumenische viering vanuit de Laurenskerk op tv Rijnmond
Zondag 14 juni 2020
10.00 uur
1e zondag na Trinitatis
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, Eward Moerman, Peter van
Wijk, Ingeborg Absil en ds Harold Schorren.
•
•
•
•

Voorgangers:
ds Wim in ’t Hout, predikant Open Hof Ommoord (welkom en korte overweging),
Remy Jacobs, katholiek geestelijk verzorger Laurens (openingsgebed, gebeden en zegen)
Lector: Tjitske Gelderloos, Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Organist: Hayo Boerema
Zang:
Mirjam van den Hoek en Margreet Temme (sopraan),
Femke van Driel en Janneke van der Linden (alt),
Ferrie Bierling en Gijsbert Westland (tenor),
Jan Korteweg en Wiecher Mandemaker (bas)

De orde van de korte viering
•

Orgel

•

Welkom

•

Openingsgebed

•

Psalm van de zondag: Psalm 13: 1 en 3
1. Hoelang, Heer, gaat Gij mij voorbij?
Hoelang verbergt Gij u voor mij?
Hoelang maak ik vergeefse plannen,
van dag tot dag in druk gebannen,
gedrukt door ’s vijands hovaardij?
3. Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid.
Gij helpt en redt mij op uw tijd.
Mijn hart juicht om uw zegeningen.
De Heer zal ik mijn loflied zingen,
want Hij heeft mij zijn gunst bereid.
tekst: Fedde Schurer / melodie Genève 1542,
Lyon 1547

•

Schriftlezing: delen uit Psalm 107 (NBV)

•

Antwoordpsalm: Chant Psalm 100 (melodie
Maurice Bevan 1921 - 2006)
Refrein:
Juicht voor de Heer, aarde alom!
Dient de Heer met verblijden.
Komt voor zijn aanschijn met jubel.
1. Juicht voor de Heer, aarde alom!
Dient de Heer met verblijden.
Komt voor zijn aanschijn met jubel.
2. Beseft het: de Heer is God;
Hij schiep ons, wij horen aan Hem,
zijn volk – Hij weidt het als schapen.
Refrein
3. Treedt zijn poorten in met een danklied,
gaat met lofzang zijn voorhoven binnen,
looft Hem, zegent zijn naam.
4. Overvloed geeft Hij, de Heer;
tot in eeuwigheid is zijn genade,
van geslacht tot geslacht is zijn trouw.
Refrein

•

•

Korte overdenking

•

Lied: Lied 973: 1, 2, 3 en 4

Pater noster, qui es in coelis;
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua,
sicut in coelo, et in terra.
panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos.
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)

1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,
halleluja,
2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,
halleluja,
roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!
vertaling Gert Landman / melodie Charles
Villiers Standford (1852-1924)
•

Onze Vader: Pater Noster (Franz Liszt 1811 –
1886)

Gebeden
•

Zegen

