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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

zondag 2 januari 2022 - Epifanie 
Dienst van Schrift en Tafel  

de kleur: wit 
 
 

bij deze dienst 
 

 
 

Met Epifanie (= verschijning) klinkt het verhaal van het bezoek van de magiërs 
uit het Oosten (Matteüs 2:1-12). Waar zoek je de pasgeboren koning van de 
Joden? Het ligt in de lijn der logica dat die magiërs allereerst belanden aan het 
hof van Herodes in Jeruzalem. Maar de Schriften wijzen Bethlehem aan als de 
plek waar de leider uit voort zal komen die het volk zal hoeden (Micha 5:1). 
Daar aangekomen gaan de magiërs het huis binnen (hier geen stal) en bieden 
hun geschenken aan. In een droom worden ze gewaarschuwd om niet terug 
te keren naar Herodes. Daarom reisden ze via een andere route terug naar 
hun land. De Profetenlezing is Jesaja 60:1-6. Deze is in de traditie bij Epifanie 
gekozen vanwege de melding van het licht dat gekomen is (60:1), de volken 
die zich laten leiden door dat licht (ster, 60:3), de vloed van kamelen beladen 
met wierook en goud (60:6). 
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 

orgelspel Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Wie Schön leuchtet der Morgenstern (BWV 739) 

 
verwelkoming en mededelingen   

wij gaan staan 

bemoediging  In de Naam van de Vader 
 van de Zoon en van de heilige Geest 
 Amen. 

Onze hulp in de Naam van de HEER, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
drempelgebed  Gezegend zijt Gij, God, 

koning der wereld, 
die de morgen ontbood 
en het licht hebt geroepen. 
Zegen ons ook  
met uw licht! 
 
Donker is de wereld,  
duister vaak ons hart. 
Zoeken willen wij  
het licht van uw ogen. 
Zegen ons ook  
met uw licht! 
 
Bij uw licht  
zien wij elkaar:  
mensen van uw welbehagen. 
Houd uw gezicht 
voor ons niet verborgen. 
Zegen ons ook  
met uw licht! 
Amen. 
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introïtus    Psalm 72: 1-11 
 

 antifoon solozang (514a)  
Nu komt de Heer: in zijn hand het rijk, 
de kracht en de heerlijkheid. 
 

Geef, o God, uw wetten aan de koning,  
uw gerechtigheid aan de koningszoon. 
Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, 
uw arme volk naar recht en wet. 
 

Mogen de bergen vrede brengen aan het volk 
en de heuvels gerechtigheid. 
Moge hij recht doen aan de zwakken, 
redding bieden aan de armen, 
maar de onderdrukker neerslaan. 
 

Moge hij leven zolang de zon bestaat, 
zolang de maan zal schijnen, 
van geslacht op geslacht. 
Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, 
als buien die de aarde doordrenken. 
 

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, 
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. 
Moge hij heersen van zee tot zee, 
van de Grote Rivier tot de einden der aarde. 
 

Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, 
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. 
De koningen van Tarsis en de kustlanden, 
laten zij hem een geschenk brengen. 
 

De koningen van Seba en Saba, 
laten ook zij hem schatting afdragen. 
Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, 
alle volken hem dienstbaar zijn. 
 

 antifoon solozang (514a) 
Nu komt de Heer: in zijn hand het rijk, 
de kracht en de heerlijkheid. 



 4 

smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met: 
 … zo bidden wij 

 
Heer, ontferm U 
Christus, ontferm U 
Heer, ontferm U 

 
Gloria  LB 302: 1, solozang  
 

 
     
groet De Heer zal bij U zijn 
 DE HEER ZAL U BEWAREN 

 
gebed  Eeuwige,  
van de zondag die alle menselijke wijsheid  

verre te boven gaat, 
in uw wonderlijke licht 
wilt Gij ons tasten en zoeken 
tot rust brengen. 
Wij danken U vandaag  
voor uw verschijnen onder ons  
in de kleinheid van een mensenkind  
en bidden U dat wij in Hem  
U mogen ontwaren als de morgenster,  
het licht dat voor ons uitgaat,  
alle dagen van ons leven  
en tot in eeuwigheid. 
Amen 

wij gaan zitten 
 



 5 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profetenlezing Jesaja 60:1-6 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
 

Halleluja LB 338a  
 1. voorganger 2. allen  

 
 

voorzang:  

Ik ben het licht voor de wéreld. * 
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, ⁰ 
maar heeft licht dat leven géeft. (Joh 8:12) 
 

allen 

 

 
Evangelielezing Matteüs 2:1-12 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
 

acclamatie Lof zij U, Christus! 
in eeuwigheid. Amen. 
 

 
uitleg en verkondiging 
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zingen Lied 468  
1 Gijsbert, 2 allen, 3 Gijsbert, 4 allen 

 

 
 

 
 

 
 
 
DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede na iedere intentie: …...  
 

zo bidden wij: 
Doe lichten over ons uw lieve Naam. 

 
stil gebed 
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slotgebed  LB 197, solozang  
 

Gij die het sprakeloze bidden hoort 
achter de woorden die wij tot U roepen. 
Gij die de mensen ziet zoals zij zijn. 
Gij die uw woord in ons hebt neergelegd 
in den beginne, als een bron van weten. 
Gij die ons geschapen naar U toe. 
Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan, 
heradem ons dat wij in U volharden. 
Doe lichten over ons uw lieve Naam  

 

nodiging  
 

gebed over de gaven  
 

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, 404b, solozang  
  

  
 

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. 
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Bidden wij tot God onze Vader 
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft: 

 ONZE VADER......  
de klok in de vieringtoren wordt geluid 

 

Agnus Dei  Uit Missa Puerrorum Op. 62  

  Joseph Rheinberger (1839-1901)  
 

Agnus Dei  Lam Gods, 
qui tollis peccata mundi  dat de zonden der wereld wegdraagt 
Agnus Dei  Lam Gods, 
qui tollis peccata mundi  dat de zonden der wereld wegdraagt 
miserere nobis.  ontferm U over ons.  
Dona nobis pacem.  Geef ons vrede.  

 

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

communie 
 

Tafelmuziek   Die Drei Könige, Peter Cornelius (1824-1874) 
 

Drei Könige wandern aus Morgenland; 
Ein Sternlein führt sie zum Jordanstrand. 
In Juda fragen und forschen die drei, 
Wo der neugeborene König sei? 
Sie wollen Weihrauch, Myrrhen und Gold 
Dem Kinde spenden zum Opfersold. 
Und hell erglänzet des Sternes Schein: 
Zum Stalle gehen die Kön'ge ein; 
Das Knäblein schaun sie wonniglich, 
Anbetend neigen die Könige sich; 
Sie bringen Weihrauch, Myrrhen und Gold 
Zum Opfer dar dem Knäblein hold. 
O Menschenkind! halte treulich Schritt! 
Die Kön'ge wandern, o wandre mit! 
Der Stern der Liebe, der Gnade Stern 
Erhelle dein Ziel, so du suchst den Herrn, 
Und fehlen Weihrauch, Myrrhen und Gold, 
Schenke dein Herz dem Knäblein hold! 
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dankgebed  

wij gaan staan 

slotlied  Lied 518: 1 Gijsbert, 2 en 3 allen 
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zending en zegen v. ……………….. 

Amen 
  
orgelspel 
 
schaalcollecte  bestemd voor Logeerhuis ‘De Buren’  
Logeerhuis De Buren aan de Maashaven biedt uitkomst wanneer men bijvoorbeeld 
na een ziekenhuisopname naar huis mag, maar nog steun nodig heeft waarvoor 
geen indicatie zorg en verblijf wordt afgegeven. En niet iedereen beschikt over 
mantelzorgers. In het Logeerhuis kan men met hulp en ondersteuning van 
vrijwilligers in eigen tempo aansterken, revalideren en reactiveren in een huiselijke 
omgeving. Ook mensen met een chronische ziekte van wie de mantelzorger even 
pauze nodig heeft, kunnen hier verblijven. Om dit werk te kunnen blijven doen 
hebben zij uw financiële steun hard nodig.  



 11 

De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan het welzijn van de 
gasten!   

 

U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 

 s. v. p. vermelden datum van de dienst en ‘schaal’ 

 
Als u wilt doneren via de betaalapp Givt, kunt u gebruik maken van de 
onderstaande QR-code (collecte 1): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  

 
In deze dienst:   
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Marco Hoogerbrugge 
Diaken Louise Urlings 
Zang Gijsbert Westland 
Orgel  Hayo Boerema 

 
 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
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Agenda:  
 
Tot en met 14 januari vervallen alle diensten in verband met de 
coronabeperkingen. 
 
De hoofddienst van 9 januari, waarin ds. Pieter Endedijk voorgaat, zal 
uitsluitend via ons YouTubekanaal te zien zijn, vanaf 10.30u. 
Helaas kunnen er geen bezoekers bij aanwezig zijn. 
 
Zie voor recente informatie: www.kerkenindelaurens.nl 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

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  
website  www.kerkenindelaurens.nl 
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