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AVONDGEBED     LAURENSKERK 
in de Stille Week                      Rotterdam 

 
 

dinsdag 30 maart 2021 
 

 
stilte 
 
openingsvers  Heer, open mijn lippen 

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

Hymne Te lucis ante terminum 
rerum Creátor, póscimus, 
ut pro tua cleméntia 
sis præsul et custódia. 
 
Procul recédant sómnia 
et nóctium phantásmata; 
hostémque nostrum cómprime, 
ne polluántur córpora. 
 
Præsta, Pater piíssime, 
Patríque compar Unice, 
cum Spíritu Paráclito 
regnans per omne sǽculum.  
Amen. 

  



2 

 

Vertaling: 
 

Wij bidden U, voor het einde van de dag,  
o Schepper van de wereld,  
of U met uw gebruikelijke verdraagzaamheid,  
onze beschermer en bewaker wilt zijn. 
 

mogen de dromen en spoken  
van de nacht zich terugtrekken;  
hou onze vijanden onder controle 
opdat onze lichamen niet worden vervuild.  
 

Verleen dit allerheiligste Vader  
en u die gelijk is met de Vader,  
die met de Geest onze pleitbezorger 
Regeert door alle eeuwen. 
Amen.  
 

Psalm (schola) Psalm 31 
 

 
 

Bij U Heer, zoek ik mijn tóevlucht, * 
stel mij toch nimmer teléur. 
 

Rechtvaardige God, bevríjd mij, * 
aanhoor mij en red mij met spóed. 
 

Wees mij een rots waar ik vlúchten kan, * 
een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. 
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Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vésting, * 
uw Naam is mijn leider en gíds.  
 

Het net dat de mensen mij heimelijk spánnen, * 
ontkom ik door U die mij altijd beschérmt. 
 

Heer, in uw handen beveel ik mijn  géest, * 
Gij zijt mijn verlosser, getrouwe Gód. 
 

Gij haat hen die nietige góden vereren, * 
Maar ik stel op U mijn vertróuwen, Heer. 
 

Ik mag mij verheugen in uw erbármen, * 
Gij ziet mijn ellende, Gij helpt mij in nóod. 
 

Gij levert mij niet aan mijn víjanden over * 
maar geeft mijn voeten ruim báan. 
 

Lezing                 Jesaja 49: 1-7  
(gezongen)  

1Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister  
aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de 
HEER mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde 
hij mijn naam. 
2Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard, hij hield 
me verborgen in de schaduw van zijn hand; hij 
maakte me tot een puntige pijl, hij stak me weg in 
zijn pijlkoker. 
3Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. In jou, 
Israël, toon ik mijn luister.’ 
4Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb al 
mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft 
geen zin gehad. Maar de HEER zal me recht doen, 
mijn God zal me belonen.’ 
5Toen sprak de HEER, die mij al in de moederschoot 
gevormd heeft tot zijn dienaar om Jakob naar hem 
terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen- 
dat ik aanzien zou genieten bij de HEER en dat mijn 
God mijn sterkte zou zijn. 
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6Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van 
Jakob op te richten en de overlevenden van Israël 
terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je 
maken tot een licht voor alle volken, opdat de 
redding die ik brengen zal tot aan de einden der 
aarde reikt.’ 
7Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, 
tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door 
vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is 
van vreemde heersers: Koningen zullen dit zien en 
opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille van 
de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die 
jou heeft uitgekozen. 

 
Graduale Ego autem, dum mihi molesti essent, 

induebam me cilicio, 
et humiliabam in jejunio animam meam: 
et oratio mea in sinu meo convertetur. 
 

Judica Domine nocentes me, 
expugna impugnantes me: 
apprehende arma et scutum, 
et exsurge in adjutorium mihi. 

 
Vertaling (NBV): 

 

Waren zij ziek, ik trok  
een boetekleed aan, 
en bleef mijn gebed onverhoord, 
ik pijnigde mij door te vasten. (Ps. 35:13) 
  

Bestrijd, HEER, wie mij bestrijden, 
vecht tegen wie mij bevechten, 
2wapen u, grijp het schild, 
sta op om mij te helpen! (Ps. 35:1-2) 
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Evangelie Johannes 12:20-36 
 

20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest 
gekomen om God te aanbidden. 21Zij gingen naar 
Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze 
Jezus konden ontmoeten. 22Filippus ging dat tegen 
Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 
23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon 
tot majesteit wordt verheven. 24Waarachtig, ik 
verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt 
en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij 
sterft draagt hij veel vrucht. 25Wie zijn leven liefheeft 
verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, 
behoudt het voor het eeuwige leven. 26Wie mij dient 
moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar 
zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd 
worden. 
27Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, 
laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor 
ben ik juist gekomen. 28Laat nu zien hoe groot uw 
naam is, Vader.’ Toen klonk er een stem uit de hemel: 
‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn 
grootheid weer tonen.’ 29De mensen die daar 
stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ 
Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel 
was die tegen hem gesproken had. 30Jezus zei: ‘Die 
stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. 31 
Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal 
de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 
32Wanneer ik van de aarde omhooggeheven word, zal 
ik iedereen naar mij toe halen.’ 33Daarmee bedoelde 
hij de wijze waarop hij zou sterven. 34‘Maar wij 
hebben uit de wet begrepen dat de messias eeuwig 
blijft leven,’ zeiden de mensen, ‘waarom zegt u dan  
dat de Mensenzoon omhooggeheven moet worden? 
Wie is die Mensenzoon?’  
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35‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ antwoordde 
Jezus. ‘Ga uw weg zolang het licht is en laat de 
duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt 
weet niet waar hij heen gaat. 36Geloof in het licht 
zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van 
het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en hij 
hield zich voor hen schuil. 
 

moment van inkeer en verstilling 
 

Responsorium  
 Vertaling: 
Tristis est anima mea usque ad mortem: 
 sustinete hic et vigilate mecum. 
 Nunc Iam videbitis turbam  
quæ circumdabit me. 
Vos fugam capietis,  
et ego vadam immolari pro vobis. 
 
Versus: 
Ecce appropinquat hora,  
et Filius hominis tradetur 
in manus peccatorum. 

Ik voel me dodelijk bedroefd; 
blijf hier met mij waken. 
Weldra zullen jullie de menigte zien 
die mij zal omringen. 
Jullie zullen op de vlucht slaan, 
en ik zal mijzelf voor u offeren. 
 
Vers: 
Zie, het ogenblik is nabij 
waarop de Mensenzoon 
wordt uitgeleverd aan zondaars. 

 

gebeden onze Vader  
  voorbede 
  stil gebed 
 avondgebed 

Slothymne  
 vertaling: 
Audi benigne conditor 
nostras preces cum fletibus, 
sacrata in abstinentia 
fusas quadragenaria. 
 

Scrutator alme cordium, 
infirma tu scis virium; 
ad te reversis exhibe 
remissionis gratiam. 
 

Hoor, goede Schepper,  
ons gebed met ons wenen, 
dat  wij tot U richten 
in deze heilige vastentijd. 
 

Gij, die de harten doorgrondt,  
Gij kent onze zwakke krachten: 
geef aan hen die tot U zijn teruggekeerd  
de genade van de vergiffenis. 
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Multum quidem peccavimus, 
sed parce confitentibus, 
tuique laude nominis 
confer medelam languidis. 
 

Sic corpus extra conteri 
dona per abstinentiam, 
ieiunet ut mens sobria 
a labe prorsus criminum. 
 

Praesta, beata Trinitas, 
concede, simplex Unitas, 
ut fructuosa sint tuis 
haec parcitatis munera. 
Amen. 

We hebben veelvuldig gezondigd,  
maar verschoon ons die bekennen;  
tot verheerlijking van uw naam, 
tot heling van de zwakken. 
 

Beheers ons vlees zo 
dat ook buiten het vasten 
de ziel ook nuchter blijft, 
vrij van ons zondig handelen. 
 

Verleen, gezegende Drie-eenheid, 
geef, onvermengde Eenheid, 
dat wij de vruchten plukken 
die het vasten ons geeft.  
Amen. 

 

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! 
 

uitgangscollecte  ten behoeve van de voortzetting van deze vespers  

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 dienst 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
in deze dienst: 
 

Voorganger  ds. Harold Schorren 
Schola  o.l.v. Bram Trouwborst (bas), 
   m.m.v. Dirk Verloop (bariton), 
   Gijsbert Westland (tenor) 
Lector  Paul van Mansum 
Gebeden  Marco Hoogerbrugge 
Ontvangst/collecte  Henk Koekoek 
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Maak gebruik van een mondkapje 
en 

houd afstand bij het verlaten van de kerk 

 

Agenda Stille Week en Pasen: 

 

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 
 
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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