Oecumenische viering vanuit de Laurenskerk op tv Rijnmond
Zondag 21 juni 2020
10.00 uur
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, Eward
Moerman en ds Harold Schorren.
•

•
•

Voorgangers:
ds. Denny Zinhagel, predikant Evangelische Broedergemeente (EBG) Rotterdam-centrum
(welkom en korte overweging)
Ds Marleen Blootens, predikant Protestantse Gemeente Overschie
(openingsgebed, gebeden en zegen)
Lector: Mark Mouthaan (MKOG)
Organist: Hayo Boerema
Zang:
Mirjam van den Hoek, Martha Bosch (sopraan),
Christine de Graaf, Leonie van der Sleen (alt),
Christiaan Cooiman, Wiecher Mandemaker (tenor),
Johan Vermeer, Dennis Kroeze (bas)

De orde van de korte viering:
•

Orgel

•

Welkom

•

Openingsgebed

•

Psalm van de zondag: Psalm 84: 1, 2 en 3
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.
(tekst Jan Wit; melodie Genève 1562; zetting
Claude Le Jeune)
•

Schriftlezing: Mattheüs 10:16-33 (NBV)

•

Antwoordpsalm: Psalm 69: 1, 4 en 5
1. Red mij, o God, het water stijgt en stijgt,
ik heb geen vaste grond onder de voeten.
Zal ik dan in het niet verzinken moeten,
in het moeras des doods waar alles zwijgt?
Ik heb geroepen tot mijn stem ’t begaf.
Voortdurend heb ik naar U uitgekeken.
Het diepe water wordt mij tot een graf,
mijn keel is hees, mijn ogen zijn bezweken.

4. Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed,

hoor mij en kom mij met uw hulp te stade;
ik smeek U om een stonde van genade,
ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet.
houd mij dan vast en wees mij toegedaan,
antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers helpen.
Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan,
laat mij niet door het water overstelpen.

•

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 them that trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.
Amen

5. Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht,
bang is het mij te moede, houd mij staande.
Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn
schaamte,
spreek over hen die mij benauwen recht!
Nergens is troost en nergens medelij!
Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken.
Kom nader, Heer, en maak mijn leven vrij
dat mij het hart niet gans en al ontzinke.

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.

(uit De Psalmen van Claude Goudimel 1565,
vertaling Willem Barnard)
•

Korte overdenking

•

Lied: Lied 362: 1, 2 en 3
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ’Ik zal jou niet begeven.’
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van
dagen.
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
(tekst Huub Oosterhuis; melodie Bernard
Huijbers – ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw
troon’; zetting Christiaan Winter)

•

Gebeden

Onze Vader “Our Father”, P. Radcliffe (1905 –
1986)

(oecumenisch Onze Vader, herziene versie)
•

Zegen

•

Orgel

