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Orgelspel

Praeludium et Fuga c-moll BWV 546

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 31
1 Solisten

2 Solisten
Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen,
snel mij te hulp, o God,
maak niet uw knecht ten spot.
De vijand dreigt en legt zijn lagen,
wees mij dan, Gij geduchte,
een burcht om in te vluchten.
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J.S Bach (1685-1750)

4 Solisten
In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.
Wij gaan zitten
Gebed
Schriftlezing

Lucas 18, vers 31-43
Optreden in Jericho
31 Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg
naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal
men de Mensenzoon laten ondergaan. 32 Want hij zal worden
uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en
bespuwd. 33 En nadat hij is gegeseld, zal hij worden gedood, maar
op de derde dag zal hij opstaan.’ 34 De leerlingen begrepen er niets
van. De betekenis van Jezus’ woorden bleef voor hen verborgen, en
ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd. 35 Toen hij in de
buurt van Jericho kwam, zat er langs de weg een blinde te bedelen.
36 Toen de blinde een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat
er gaande was. 37 Ze zeiden tegen hem: ‘Jezus uit Nazaret komt
voorbij.’ 38 Daarop riep de blinde: ‘Jezus, Zoon van David, heb
medelijden met mij!’ 39 Degenen die voorop liepen, snauwden hem
toe dat hij moest zwijgen, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon
van David, heb medelijden met mij!’ 40 Jezus bleef staan en zei dat
men de blinde bij hem moest brengen. Toen deze voor hem stond,
vroeg hij hem: 41 ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde
antwoordde: ‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’ 42 Jezus zei: ‘Zie
weer! Uw geloof heeft u gered.’ 43 Onmiddellijk kon hij weer zien en
hij volgde hem terwijl hij God loofde. Alle mensen die getuige waren
geweest van dit voorval brachten hulde aan God.
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.
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Orgelspel
Lied

Lied 534
1 Solisten

2 Solisten
Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3 Solisten
Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4 Solisten
Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
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Cantate

Sehet! Wir gehn hinb auf gen Jerusalem BWV 159
J.S. Bach (1685-1750)

1. Arioso Bas en Recitatief Alt
Bas
Sehet!
Alt
Komm, schaue doch, mein Sinn,
Wo geht dein Jesus hin?
Bas
Wir gehn hinauf
Alt
O harter Gang! hinauf?
O ungeheurer Berg, den meine Sünden zeigen!
Wie sauer wirst du müssen steigen!
Bas
Gen Jerusalem.
Alt
Ach, gehe nicht!
Dein Kreuz ist dir schon zugericht',
Wo du dich sollst zu Tode bluten;
Hier sucht man Geißeln vor, dort bindt man Ruten;
Die Bande warten dein;
Ach, gehe selber nicht hinein!
Doch bliebest du zurücke stehen,
So müßt ich selbst nicht nach Jerusalem,
Ach, leider in die Hölle gehen.
2. Aria Alt en Koraal Sopraan
Ich folge dir nach
Ich will hier bei dir stehen,
Verachte mich doch nicht!
Durch Speichel und Schmach;
Von dir will ich nicht gehen,
Am Kreuz will ich dich noch umfangen,
Bis dir dein Herze bricht.
Dich lass ich nicht aus meiner Brust,
Wenn dein Haupt wird erblassen
Im letzten Todesstoß,
Und wenn du endlich scheiden musst,
Alsdenn will ich dich fassen,
Sollst du dein Grab in mir erlangen.
In meinen Arm und Schoß.
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3. Recitatief Tenor
Nun will ich mich,
Mein Jesu, über dich
In meinem Winkel grämen;
Die Welt mag immerhin
Den Gift der Wollust zu sich nehmen,
Ich labe mich an meinen Tränen
Und will mich eher nicht
Nach einer Freude sehnen,
Bis dich mein Angesicht
Wird in der Herrlichkeit erblicken,
Bis ich durch dich erlöset bin;
Da will ich mich mit dir erquicken.
4. Aria Bas
Es ist vollbracht,
Das Leid ist alle,
Wir sind von unserm Sündenfalle
In Gott gerecht gemacht.
Nun will ich eilen
Und meinem Jesu Dank erteilen,
Welt, gute Nacht!
Es ist vollbracht!
5. Koraal
Jesu, deine Passion
Ist mir lauter Freude,
Deine Wunden, Kron und Hohn
Meines Herzens Weide;
Meine Seel auf Rosen geht,
Wenn ich dran gedenke,
In dem Himmel eine Stätt
Mir deswegen schenke.
Gebed
Stil gebed
Onze Vader
Wij gaan staan
Zending en zegen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

aan deze dienst werkten mee
Martha Bosch sopraan
Elsbeth Gerritsen alt
André Cruz tenor
Pieter Hendriks bas
Laurensorkest
Hayo Boerema orgel
Wiecher Mandemaker dirigent
Ds. Bernard van Verschuer voorganger
volgende cantatedienst
Palmzondag 28 maart 2021, 10:30 uur
Zing mee - livestream Matthäus-Passion Schütz
-

dit jaar geen Matthäus-Passion van Bach, wel van Schütz
zing thuis mee
neem het op en stuur ons uw livestream-moment
twee voorbereidende online sessies met Wiecher Mandemaker
natuurlijk zorgen we ook voor een klein beetje Bach!

Kijk voor meer informatie op www.laurenscantorij.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!
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