Oecumenische viering vanuit de Laurenskerk op tv Rijnmond
Zondag 28 juni 2020
10.00 uur
Dit is alweer de laatste oecumenische viering vanuit de Laurenskerk. In maart, april en mei heeft Rijnmond TV
de diensten uitgezonden. In de maand juni hebben we zelf de oecumenische vieringen opgenomen en
uitgezonden via YouTube. Deze YouTube-vieringen werden mogelijk gemaakt door een team vrijwilligers, te
weten: Peter Groeneweg, Mark Kramer, Nico Nieboer, Peter van Wijk, Eward Moerman en ds Harold Schorren.
Vanaf 1 juli wordt een aantal kerkdiensten weer hervat (zie nieuwsbericht)
•
•
•
•

Voorgangers:
ds Bernard van Verschuer, predikant Maaskant Open Grenzen en
ds Fulco Timmer, predikant Open Hof Ommoord
Lector: Wim van Heemst (MKOG)
Organist: Hayo Boerema
Zang:
Mirjam van den Hoek, Martha Bosch (sopraan),
Christine de Graaf, Leonie van der Steen (alt),
Christiaan Cooiman, Wiecher Mandemaker (tenor),
Johan Vermeer, Dennis Kroeze (bas).

De orde van de korte viering:
•

Orgel

•

Schriftlezing: Mattheüs 10:34-42 (NBV)

•

Welkom

•

Antwoordpsalm: Chant Psalm 89:10-19

•

Openingsgebed

•

Psalm van de zondag: Psalm 25a: 1 en 2

Refrein:
Wat de Heer genadig verleende dat drage mijn
lied door de tijden.

1. Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in ’t duister van de tijd.

U heerst over de hoogrijzende zee – verheffe
zich haar golven, u brengt ze tot rust.
U hebt Rahab verpletterd en doorboord, met
krachtige arm uw vijanden verstrooid,
van u is de hemel, van u ook de aarde, de
wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond,
het noorden, het zuiden, u hebt ze geschapen,
Tabor en Hermon bejubelen uw naam.

2. Maar wees mij dan genadig,
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in ’s levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Refrein:
Wat de Heer genadig verleende dat drage mijn
lied door de tijden.

(tekst Willem Barnard, bij Psalm 25,15 – 16;
melodie Straatsburg 1539/Genève 1542/1551
– Psalm130; zetting Loys Bourgeois)

Uw arm verricht heldendaden, krachtig is uw
hand, geheven uw rechter arm,
Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde
en waarheid staan in uw dienst.
Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en
leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.
Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag,
door gerechtigheid richten zij zich op.

U bent de glans van onze kracht, door uw
gunst verhoogt u ons aanzien.
Aan de Heer danken wij ons schild, aan de
heilige van Israël onze koning.

•

Gebeden

•

Onze Vader: Our Father (G. Jackson)
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

Refrein
Wat de Heer genadig verleende dat drage mijn
lied door de tijden.
•

Korte overdenking

•

Lied: Lied 941: 1, 2, 3 en 4
1. Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij
die onrust mij
in 't bloed is dat genade?

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.

2. Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al 't oude en vertrouwde?
O blinde schrik,
mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?
3. Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt
bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?
4. Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land
naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.
(tekst Ad den Besten; melodie 15e
eeuw/Straatsburg – ‘In dich hab ich gehoffet
Herr’ 1560; zetting Michael Praetorius)

(oecumenisch Onze Vader, herziene versie)
Gabriel Jackson geb. 1962
•

Zegen

