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PALMWIJDING     LAURENSKERK 
Vespers                         Rotterdam 

 
 

zaterdag 27 maart 2021 
 

 
bij lezingen en liturgie 
Ieder jaar, op de zaterdagnamiddag voor de Palmzondag komen we in de 
Laurenskerk samen voor de wijding van de palmtakjes. We vieren de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. Hij wil in de heilige stad Pesach vieren; het feest van de 
bevrijding uit het slavenhuis Egypte. Rijdend op een ezel en onder luid hosanna-
geroep wordt Jezus als messiaanse koning binnengehaald. Zal Hij dan Israël 
bevrijden en de troon van David herstellen?  
 
De dagen die volgen, verduisteren de jubel. Morgen, Palm- & Passiezondag, klinkt 
de Matthäus Passion van Heinrich Schütz en we horen op de eerste dag van de 
Stille Week de weg die Jezus zal gaan. Het ‘hosanna’ van de palmen wordt ‘kruisigt 
Hem’. 
 
Vanmiddag zijn we deel van het verhaal van de blijde intocht. De palmtakjes 
(buxus) worden aan het begin van de dienst gewijd. Ieder ontvangt een takje om 
mee te lopen in de processie. Het takje neemt u mee naar huis en mag u iedere 
dag herinneren aan de Koning die wij binnenhalen. De verdroogde takjes mag u 
volgend jaar terug brengen naar de kerk. Ze worden dan verbrand tot as voor de 
aswoensdagviering, het begin van de veertigdagentijd van 2022. 
 
NB. Bij de processie houden we afstand en dragen een mondkapje 
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de klokken worden geluid 

 
orgelspel Jeanne Demessieux (1921 – 1968)  
 - Hosanna Filio David 
 

wij verzamelen ons rond de tafel met palmtakjes 
 

enkele woorden ter inleiding 
 

palmenzegening Gezegend Hij, die komt in de Naam van de Heer 
HOSANNA, ZOON VAN DAVID! 
Koning van Israël 
HOSANNA, ZOON VAN DAVID! 
Hosanna in de hoge! 

 

gebed over de palmtakken 
 

besprenkeling en uitdeling van de palmtakken 
 

processie 

 

wij lopen in omtrekkende beweging om het koor  
onder het volgende orgelspel: 

 

orgelspel Flor Peeters, 
  - Cortège 
 

we zijn aangekomen in het koor van de kerk, zoeken een plek  

stilte 
 

openingsvers  Heer, open mijn lippen 
Mijn mond zal zingen van uw eer. 
God, kom mij te hulp. 
Heer, haast U mij te helpen. 

 

Psalmen Psalm 24 
Van David, een psalm. 

 

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, 
de wereld en wie haar bewonen, 
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hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, 
op de stromen heeft hij haar verankerd. 
 

Wie mag de berg van de HEER bestijgen, 
wie mag staan op zijn heilige plaats? 
Wie reine handen heeft en een zuiver hart, 
zich niet inlaat met leugens 
en niet bedrieglijk zweert. 
 

Zegen zal hij ontvangen van de HEER 
en recht verkrijgen van God, zijn redder. 
Dat valt hun ten deel die u zoeken, 
die zich tot u wenden – het volk van Jakob.  
 

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, 
verhef u, aloude ingangen: 
de koning vol majesteit wil binnengaan. 
Wie is die koning vol majesteit? 
De HEER, machtig en heldhaftig, 
de HEER, heldhaftig in de strijd. 
 

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, 
verhef ze, aloude ingangen: 
de koning vol majesteit wil binnengaan. 
Wie is hij, die koning vol majesteit? 
De HEER van de hemelse machten, 
hij is de koning vol majesteit. 

 
Psalm 47  
Improvisatie orgel, wij kunnen in stilte de Psalmtekst lezen 

 
1
Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm. 

 
2
Klap in de handen, o volken, 

juich God toe met jubelzang: 
3
geducht is de HEER, de Allerhoogste, 

machtige koning van heel de aarde. 
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4
Volken dwong hij voor ons op de knieën, 

naties legde hij aan onze voeten. 
5
Hij koos voor ons een eigen land, 

de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft. sela 
 
6
Onder gejuich steeg God omhoog, 

de HEER steeg op bij hoorngeschal. 
7
Zing voor God, zing een lied, 

zing voor onze koning, zing hem een lied: 
8
God is koning van heel de aarde. 

Zing een feestelijk lied. 
 
9
God heerst als koning over de volken, 

God zetelt op zijn heilige troon. 
10

De vorsten van de volken zijn bijeen 
in het gevolg van Abrahams God. 
Zijn schildwachten zijn ze op aarde. 
Hoog is hij verheven. 

 

inleiding op het Evangelie 
wij gaan staan 

Evangelie  Marcus 1:1-11 
 

acclamatie GvL 468   
solo 
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wij gaan zitten 

stilte  
 

lofzang van Maria 
 gewone tekst noordzijde (orgel), vette tekst zuidzijde 

 

Mijn ziel prijst en looft de Heer, 
mijn hart juicht om God, mijn redder: 
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 
heilig is zijn naam. 
Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, 
voor al wie hem vereert. 
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 
heersers stoot hij van hun troon 
en wie gering is geeft hij aanzien. 
Wie honger heeft overlaadt hij met gaven, 
maar rijken stuurt hij weg met lege handen. 
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: 
hij herinnert zich zijn barmhartigheid 
jegens Abraham en zijn nageslacht, 
tot in eeuwigheid. 
 

 

gebeden 
avondgebed 
 
voorbede 
 

elke intentie wordt beantwoord met 
Ontbreek ons niet Gij God van ontferming 

 
stil gebed 
 
Onze Vader 
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wij gaan staan 

 
zegenbede De Heer schenke ons zijn zegen, 

Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven.  
Amen.  

 
acclamatie Loven wij de Heer! 
 Wij danken God! 
 

wij gaan zitten 

orgelspel  
 
collecte bij de uitgang voor Amnesty International 
  

U kunt uw collectebijdrage ook overmaken  
op IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam 
o. v. v. de datum van de vespers. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
In deze dienst: 
Palmwijding en overweging ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Gebeden  Peter van Wijk 
Lector en coördinatie Willem de Jong 
Orgel  Hayo Boerema 
Ontvangst/collecte Monique de Jong 
 
 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _  

 

Maak gebruik van een mondkapje  

en  

houd afstand bij het verlaten van de kerk 

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  
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Agenda Stille Week en Pasen: 

 

Zondag, 28 maart 10.30u. Palm- & Passiezondag,  
Matthäuspassie van Heinrich  Schütz 
 

Maandag, 29 maart 19.00u. Vespers met Johannespassie  
van Christoph  Demantius 
 

Dinsdag, 30 maart 19.00u. Gregoriaanse Vespers 
 

Woensdag, 31 maart 19.00u. Vespers met Marcuspassie en 
orgelimprovisatie 
 

Witte Donderdag, 1 april 17.00u. Schrift en Tafel 
 

Goede Vrijdag, 2 april 15.00u. Kruisweg (zittend met beelden) 
 19.00u. Goede Vrijdag 

 
Stille Zaterdag, 3 april 12.30u. Grafwake 

 
Paasnacht, 3 april 19.00u. Wake-viering 

 
Paasochtend, 4 april 06.30u. Dageraadsviering (tot 9.00u.) 

 
Pasen zondag, 4 april 10.30u. Gezamenlijke viering Laurenspastoraat 

en Maaskant Open Grenzen 
 

Zie voor aanmeldingen kerkenindelaurens.nl 
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LAURENSPASTORAAT ROTTERDAM 

Laurenspastor ds Harold Schorren (06 - 15 195 149) 

secretariaat Grotekerkplein 27, bezoekadres 101 

  3011 GC  Rotterdam  

bankrekening  NL29 INGB 0002 4012 18 

  t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam  

e-mail:   scriba@laurenspastoraat.nl  

website  www.kerkenindelaurens.nl 

 

CITYPASTOR 

e-mail:  contact@citypastor010.nl 

website:  www.citypastor010.nl  
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