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Orgelspel 3 Psalm-Preludes, Set 1, Op. 32: Psalm 23 

 
            Herbert Howells (1892-1983) 
 
Wij gaan staan 
 

Bemoediging Onze hulp in de Naam van de Heer, 
  Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 
Drempelgebed Heer onze God, vergeef ons al wat wij misdeden,  
  En laat ons weer in vrede leven, door Christus onze Heer, 
  Amen. 
 
Lied   Psalm 23 
 
   1 Solisten              

        
2 Solisten 
Zelfs door een dal van diepe duisternissen 
waar ik het licht der levenden moet missen, 
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde 
met stok en staf, tot troost en tot geleide. 
Onder het oog van hen die mij verraden 
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade. 
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3 Solisten 
Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede, 
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 

 
Wij gaan zitten 
 
Gebed 

 
Schriftlezing Johannes 10, vers 11-16 
 

11 Ik ben de goede Herder. Een goede herder geeft zijn leven voor 
de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder is, en die 
niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en 
slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de 
kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling 
en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede 
herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15 zoals 
de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de 
schapen. 16 Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze 
schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar 
mijn stem luisteren: dan zal er een kudde zijn, met een herder. 

 
  Vertaling: De Nieuwe Bijbelvertaling 
 
Overdenking 

 
Inzameling der gaven 
 

In de huidige situatie is er geen collecte voor kerk en diaconie tijdens 
deze cantatedienst. We hopen dat u thuis alsnog een bedrag wilt 
overmaken op rekeningnummer NL80 RABO 0160934613 ten name 
van College van Kerkrentmeesters Rotterdam-Centrum, onder 
vermelding van "collecte kerk en diaconie”. Alvast hartelijk dank.  
Op de laatste pagina van deze liturgie wordt uw speciale gift 
gevraagd voor de aan deze cantatedienst verbonden kosten. 

 
Orgelspel 
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Lied  Gezang 13b LvdK 
 

1 Solisten 

   
2 Solisten 
Hij brengt mij op de heerbaan van zijn wetten 
en 't goddelijke recht, 
om zijnen naam en eer in top te zetten 
door 't lof van zijn knecht. 
Al zworf ik om in nare en donk're dalen, 
beschaduwd van de dood, 
nog vreest mijn hart geen ongeluk, noch kwalen: 
Hij staat me bij in de nood! 

 
3 Solisten 
Ik mag me vast op zijnen straf verlaten 
en trouwe herdersstok. 
Hij dekt voor mij, ten schimp van die mij haten 
met onverzoenb're wrok, 
een volle dis, gelaafd met lekkernijen. 
Hij zalft mijn haar en hoofd 
met oliegeur, om 't aanschijn te verblijen 
door glans die druk verdooft. 



 
5 

4 Solisten 
Wat wordt aan mij een schone kelk gegeven 
vol wijns! God stort zijn hart 
genadig uit, ten beste van mijn leven, 
ten troost van alle smart. 
Ik zal Gods huis en zegenrijke tempel 
bewonen dag en nacht, 
en nimmermeer verlaten Arons drempel, 
maar sterven op mijn wacht! 

 
 
Cantate Ich bin ein guter Hirt BWV 85      J.S. Bach (1685-1750) 
 

 
1. Aria Bas 

 
Ich bin ein guter Hirt, ein guter Hirt  
lässt sein Leben für die Schafe. 

    
2. Aria Alt 
 

Jesus ist ein guter Hirt; 
Denn er hat bereits sein Leben 
Für die Schafe hingegeben, 
Die ihm niemand rauben wird. 
Jesus ist ein guter Hirt. 

    
3. Koraal Sopraan 
 

Der Herr ist mein getreuer Hirt, 

Dem ich mich ganz vertraue, 
Zur Weid er mich, sein Schäflein, führt 
Auf schöner grünen Aue, 
Zum frischen Wasser leit er mich, 
Mein Seel zu laben kräftiglich 

Durch selig Wort der Gnaden. 
    

4. Recitatief Tenor 
 

Wenn die Mietlinge schlafen, 
Da wachtet dieser Hirt bei seinen Schafen, 
So dass ein jedes in gewünschter Ruh 
Die Trift und Weide kann genießen, 
In welcher Lebensströme fließen. 
Denn sucht der Höllenwolf gleich einzudringen, 
Die Schafe zu verschlingen, 
So hält ihm dieser Hirt doch seinen Rachen zu. 
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5. Aria Tenor 
 

Seht, was die Liebe tut. 
      Mein Jesus hält in guter Hut 
      Die Seinen feste eingeschlossen 
      Und hat am Kreuzesstamm vergossen 
      Für sie sein teures Blut. 
    

6. Koraal 
 

Ist Gott mein Schutz und treuer Hirt, 

Kein Unglück mich berühren wird: 
Weicht, alle meine Feinde, 
Die ihr mir stiftet Angst und Pein, 
Es wird zu eurem Schaden sein, 
Ich habe Gott zum Freunde. 

 
Gebed 
 
Stil gebed 
 

Onze Vader  
 
Wij gaan staan 
 
Zending en zegen    
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
aan deze dienst werkten mee 

   
  Anneke Bliek sopraan 

Sytse Buwalda countertenor 
Adrian Fernandes tenor 
Jan Douwes bas 

  Laurensorkest 
  Hayo Boerema orgel  
  Wiecher Mandemaker dirigent 
  Ds. Bernard van Verschuer voorganger 
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volgende cantatedienst  

   
  zondag 16 mei 2021, 19:00 uur  
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Sie werden euch in den Bann tun BWV 183 
 
Lauren Armishaw sopraan 
Elsbeth Gerritsen alt 
Stephan Adriaens tenor 
Johan Vermeer bas 
Laurensorkest 
Hayo Boerema organist 
Wiecher Mandemaker dirigent 
Ds. Harold Schorren voorganger 

 
volgende livestream 
 

dinsdag 4 mei 2021, 21.00 uur  

 
  Verbonden door bommen 
 
  Neil Cox (1955) 

War in heaven 
Thomas Tallis (1505-1585) 
Lamentations 
Thomas Weelkes (1576-1623) 
When David heard 
Edward Elgar (1857-1934) 
They are at rest 
Rudolf Mauersberger (1889-1871) 
Wie liegt die Stadt so wüste 
delen uit Agnus Dei (Dresdner Requiem) 
Arnold Schönberg (1874-1951) 
Friede auf Erden 
Hayo Boerema (1972) 
De belofte 

 
  Laurens Collegium Rotterdam 

Wiecher Mandemaker dirigent 
Hayo Boerema orgel 
 
Naar aanleiding van de verlengde maatregelen ter bestrijding van 
COVID-19 is het nog niet zeker of we bezoekers mogen toelaten in 
de Laurenskerk. Er is sowieso een livestream. 
 
Bestel kaarten via: www.dedoelen.nl 

 
 
 
 
 

http://www.dedoelen.nl/
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belangrijke mededeling 
 

De Laurenscantorij is voor de organisatie van de cantatediensten 
afhankelijk van particuliere giften.  
 
Wij vragen voor deze cantatedienst uw vrijwillige gift aan de 
uitgang. Een cantatedienst kost gemiddeld € 4000. 
 
Om uit de kosten te komen is een bijdrage van gemiddeld  
€ 15 per bezoeker nodig!  
 
Wilt u uw gift voor deze cantatedienst liever overmaken?  
Dat kan op Iban nummer NL93 ABNA 0640755666, t.n.v. Stichting 
Laurenscantorij te Rotterdam.  
 
U kunt nu ook direct geven via Tikkie. Zo werkt het:  
 
Open de camera-app van uw mobiel (of gebruik uw Tikkie-app of 
QR-scanner). Richt uw camera op onderstaande QR-code. De code 
wordt automatisch gescand. 

 

   
 
De Stichting Laurenscantorij is een culturele ANBI. 
 
Alvast bedankt voor uw royale bijdrage! 

 
toelichting 
 
  Klik op de volgende link voor de toelichting bij deze cantate: 
 
  https://www.eduardvanhengel.nl/werken/BWV_85 
 

https://www.eduardvanhengel.nl/werken/BWV_85

