AVONDGEBED

LAURENSKERK

in de Stille Week

Rotterdam

woensdag 31 maart 2021
orgel
stilte
openingsvers

I = voorganger, II = voorzanger

Psalm

Psalm 71, Antifoon 535 f

1

Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande,
red en bevrijd mij, doe mij recht,
hoor mij en kom mij te hulp.
Wees de rots waarop ik kan wonen,
waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen,
mijn rots en mijn burcht, dat bent u.
Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken,
uit de greep van wrede onderdrukkers.
U bent mijn enige hoop,
HEER, mijn God,
van jongs af vertrouw ik op u.
Al vanaf mijn geboorte steun ik op u,
al in de moederschoot was u het die mij droeg,
u wil ik altijd loven.
Voor velen ben ik een teken,
u bent mijn veilige schuilplaats.
Heel de dag is mijn mond vervuld
van uw lof en uw luister.
Antifoon

Passielezing Marcus en orgelimprovisatie
Marcus 14:1-11
orgel
Marcus 14:12-25
orgel
Marcus 14:26-31
orgel
Marcus 14:32-42
orgel
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Marcus 14:43-52
orgel
Marcus 14:53-65
orgel
Marcus 14:66-72
orgel
Marcus 15:1-15
orgel
Marcus 15:16-32
orgel
Marcus 15:33-39
orgel
Marcus 15:40-47
orgel
moment van inkeer en verstilling
gebeden

onze Vader
voorbede
stil gebed
avondgebed
I = voorganger, II = voorzanger

zegenbede

I = voorganger, II = voorzanger

acclamatie
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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. datum van de vespers

-------------------------------------------------------------------------------------------------------in deze dienst:
Voorganger
ds. Harold Schorren, Laurenspastor
Voorzanger
Gijsbert Westland
Gebeden
Arjo Overbeeke
Ontvangst/collecte
Henk Koekoek
Coördinatie
Peter van Wijk
Orgel
Hayo Boerema
Agenda Stille Week en Pasen:
Witte Donderdag 1 april
17.00 u. *
Goede Vrijdag 2 april
15.00 u.
19.00 u. *
Stille Zaterdag 3 april
12.30 u.
Paasnacht 3 april
19.00 u. *
Paasochtend 4 april
06.30 u. *
Pasen, zondag 4 april
10.30u . **

Schrift en Tafel
Kruiswegstaties
Goede Vrijdag
Grafwake
Wake-viering
Dageraadsviering (tot 9.00 uur)
gezamenlijke viering LP en MKOG

* deze dienst is te bekijken via het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens
** uitsluitend te bekijken via het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens
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