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AVONDGEBED     LAURENSKERK 
in de Stille Week                      Rotterdam 

 
 
maandag 29 maart 2021 
 

 
orgel 
 
stilte 
 
openingsvers  Heer, open mijn lippen 

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

 

litanie koor Jezus, om uw lijden groot 
 Lied 558: 1, 8, 9, 10  
 

Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

Om de doornen van uw kroon, 
om de gees'ling en de hoon, 
roepen wij, o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 
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Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 
 

Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 

 

Psalm Psalm 27:1-5  
van David. 

 

De HEER is mijn licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen? 
Bij de HEER is mijn leven veilig, 
voor wie zou ik bang zijn? 
 

Kwaadwilligen kwamen op mij af 
om mij levend te verslinden, 
mijn vijanden belaagden mij, 
maar zij struikelden, zij vielen. 
 

Al trok een leger tegen mij op, 
mijn hart zou onbevreesd zijn, 
al woedde er een oorlog tegen mij, 
nog zou ik mij veilig weten. 
 

Ik vraag aan de HEER één ding, 
het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de HEER 
alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de HEER te aanschouwen, 
hem te ontmoeten in zijn tempel. 
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Hij laat mij schuilen onder zijn dak 
op de dag van het kwaad, 
hij verbergt mij veilig in zijn tent, 
hij tilt mij hoog op een rots. 
 

lezing Jesaja 42:1-7 
 

1Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 
ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
3het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
4Ongebroken en vol vuur 
zal hij het recht op aarde vestigen; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
 
5Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgehamerd 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
6In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 

 
moment van inkeer en verstilling 
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lijdensevangelie Passion nach dem Evangelisten Johannes  
Christoph Demantius (1567-1643) 

 

Deel I Johannes 18: 1-23 
Deel II Johannes 18: 24 - 19:15 
Deel III Johannes 19:16-37 

 
Gebeden onze Vader 

voorbede 
stil gebed 
avondgebed 

 

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 
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In deze dienst 
 
voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
ouderling Marion Moerman 
diaken Coreline Schep 
Laurens Collegium Rotterdam o. l. v. Wiecher Mandemaker 
orgel Hayo Boerema 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Maak gebruik van een mondkapje 
en 

houd afstand bij het verlaten van de kerk 
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Agenda Stille Week en Pasen: 
 
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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