Kerstnacht
donderdag
24 december 2020
Geboorte van onze Heer
Jezus Christus
Dienst van Schrift & Tafel
de kleur: wit

Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam1

INTREDE
de klokken worden geluid

inleidend woord
orgelspel
koor

Psalm 2 vers 1 en 3
1
Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch?
Wat is de waanzin toch die zij beramen?
De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen.
't Is tegen het gezag van God de Here
en tegen zijn gezalfde vorst gericht:
"Komt", zeggen zij, "laat ons hun banden scheuren,
tot alle macht in onze handen ligt"!
3
Ik roep op aarde 't woord des Heren uit.
Hij sprak tot mij: "Zie Ik verwek u heden.
Gij zijt mijn zoon naar mijn vrij raadsbesluit.
Vraag Mij: Ik zal u met gezag bekleden.
Zie, al het volk tot in de verste streken,
de ganse aarde geef Ik in uw macht
Gij zult het aarden vat met ijzer breken,
ja, het verbrijzelen door uw grote kracht".

lezing

Jesaja 9:1-6
1

Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.
2
U hebt het volk weer groot gemaakt,
diepe vreugde gaf u het,
blijdschap als de vreugde bij de oogst,
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.
2

3

Het juk dat op hen drukte,
de stok op hun schouder, de zweep van de drijver,
u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.
4
Iedere laars die dreunend stampte
en elke mantel waar bloed aan kleeft,
ze worden verbrand, een prooi van het vuur.
5
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.
introïtus

Lied 477
1
Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
2
De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden, die Koning.

3

3
Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk Kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
4
O Kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.
5
Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Kyrie en Gloria

Om de glorie
die in ons eigen midden
U wordt onthouden,
waar trouw niet duurt,
vergeving ontbreekt,
barmhartigheid te duur is,
Heer, ontferm U!
Om de vrede
die op aarde
wordt verhinderd
door onszelf,
Christus, ontferm U

4

Om uw welbehagen
in de mensen,
de liefde, die wij
elkaar onthouden,
Heer, ontferm U!
Om de lofzang
van de engelen,
ons in de mond gegeven,
soms tegen onszelf in,
maar altijd boven onszelf uit:
Glorie aan God in den hoge
en vrede op aarde!
koor

Lied 487

1
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

groet

De Heer zal bij U zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

gebed
van het feest

In deze heilige nacht, God,
is ons een licht opgegaan.
Wil ons ervan doordringen
dat dit ons levenslicht is.
5

Verhelder alle donkere nachten
door de hoop op uw dageraad.
Schenk ons de vreugde die blijft,
nu en in uw rijk dat komt.
Amen.
wij gaan zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
halleluja

338g

Evangelielezing

Lucas 2:1-20
Zo spreekt de Heer
Wij danken God

koor

Lied 471

1
In dulce jubilo,
onze vreugd is groot.
Hartenwens geboren
Ligt kraaiend in het stro,
staat als de zon te gloren
bij moeder op haar schoot.
Canta Domino,
canta Domino.

2
O, Jesu parvule,
U leeft met ons mee,
troost mij in mijn lijden,
o puer optime.
Uw komst zal ons bevrijden,
Voorbij zijn ach en wee.
Schenk ons pais en vree.
Schenk ons pais en vree.

3
Hoor, heel de engelenschaar
jubelt gloria
in excelsis Deo,
o, waren wij ook daar.
De aarde em de hemel
ze zingen met elkaar
nova cantica, nova cantica.

uitleg en verkondiging
6

zingen

Lied 482: 1 en 3

1
Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan,
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt, hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

3
Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-onszal heten,
die zonn zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

DE MAALTIJD VAN DE HEER
voorbede

na iedere intentie: …...
zo bidden wij:
Doe lichten over ons uw aangezicht.

stil gebed
slotgebed
koor

Lied 483:1
1
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

nodiging
gebed over de gaven

7

Tafelgebed

De Heer zij met u.
En met uw Geest.
Verheft uw harten.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
U komt onze dank toe….
……en roepen wij uit alle macht:

Sanctus en Benedictus
404 e
Heilig, heilig, heilig,
zullen wij U zingen.
Heilig, heilig, heilig,
moeten wij U noemen,
met heel de schepping mee
uw grote daden roemen!
Zingen wij hosanna,
hemelhoog hosanna!
Zegen van Godswege,
Hij die komt gezegend
met de naam van Hem!
Zingen wij hosanna,
hemelhoog hosanna!
Gezegend zijt Gij, God onze Vader….
……….tot mijn gedachtenis”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
……
Bidden wij tot God onze Vader
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:
ONZE VADER…...
de klok in de vieringtoren wordt geluid
8

Agnus Dei

408 e
Lam van God,
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Lam van God,
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Lam van God,
dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:
geef ons uw vrede!

vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw Geest.
Wenst elkaar de vrede. (met een knikje)

communie
u kunt bij het naar voren gaan uw gaven in de mand doen.
Zij zijn deels bestemd voor het werk van het
Laurenspastoraat, deels voor het diakonale werk onder
zeevarenden in het Zeemanshuis ‘The Bridge’ in Oostvoorne,
waaraan ds. Helene Perfors, koopvaardijpredikant,
verbonden is.
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18
s. v. p. vermelden ‘Kerstnacht’.

Tafelmuziek

Bethlehem down

P. Warlock

dankgebed
zingen

Lied 505: 1, 2 en 3

1
In de nacht gekomen
kind van hogerhand,
licht in blinde ogen,
licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen,
Heer, de wereld wacht.

2
In de nacht gekomen
kind dat met geduld
eeuwenoude dromen
eindelijk vervult,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
kom met uw gestage,
milde overmacht.
9

3
In de nacht gekomen,
onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind,
kom in onze dagen,
kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen,
kom, de wereld wacht.
wij gaan staan

zending en zegen v. ………………..

slotlied

Lied 481

1
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

2
Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!

3
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
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orgelspel

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- In dulci jubilo, BWV 729
schaalcollecte deels bestemd voor het werk van het
Laurenspastoraat, deels voor het diakonale werk onder
zeevarenden in het Zeemanshuis ‘The Bridge’ in
Oostvoorne, waaraan ds. Helene Perfors,
koopvaardijpredikant, verbonden is.
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18
s. v. p. vermelden ‘Kerstnacht’

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
In deze dienst:
Voorganger
Ouderling
Diakenen
Laurenscantorij
Orgel
Medewerkers

ds. Harold Schorren, Laurenspastor
Raimond Fraanje
Pieter de Bruin, Coreline Schep
o.l.v. Wiecher Mandemaker
Hayo Boerema
Laurenspastoraat
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Agenda:
1e Kerstdag

10.30u.
11.00u.

korte dienst, vg. ds. Bernard van Verschuer
‘Deel het licht’, Informatie en aanmelding:
kerkeninde laurens.nl

2e Kerstdag

16.00u.

Stefanusvespers,
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor

27 december

9.00u.
10.30u.
19.00u.

vroegdienst, vg. ds. René van Loon
Schrift en Tafelviering,
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor
GEEN vespers

29 december

12.15u.

Alledagkerk, vg. ds.Bert Kuipers

31 december

16.00u.

Oudejaarsdienst, vg. ds.Harold Schorren

3 januari

9.00u.
10.30u.
19.00u.

vg. ds. Helene Perfors
Dienst MKOG, vg. ds. Bernard van Verschuer
Epifanieviering, Schrift en Tafel

Gebed voor Vrede en Verzoening( Coventry Prayer):
1e Kerstdag
GEEN
1 januari
12.30u.

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:
website:

12

contact@citypastor010.nl
www.citypastor010.nl

