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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 

cantorij Once in Royal David’s City   
 
 

1.  Once in royal David's city 
Stood an lowly cattle shed, 
Where a mother laid her baby 
In a manger for his bed: 
Mary was that mother mild, 
Jesus Christ her little child. 

2.  He came down to earth from heaven 
Who is God and Lord of all, 
And his shelter was a stable, 
And his cradle was a stall; 
With the poor, and mean, and lowly, 
Lived on earth our Saviour holy. 

 
3.  And through all his woundrous childhood 
He would honour and obey, 
Love and watch the lowly maiden, 
In whose gentle arms he lay: 
Christian children must be 
Mild, obedient, good as he. 

4.  For he is our childhood’s pattern, 
Day by day like us he grew, 
He was little, weak, and helpless, 
Tears and smiles like us he knew: 
And he feeleth for our sadness, 
And he shareth in our gladness. 

 
5.  And our eyes at last shall see him, 
Through his own redeeming love, 
For that child so dear and gentle 
is our lord in heaven above; 
And he leads his children on 
To the place where he is gone. 

6.  Not in that poor lowly stable, 
With the oxen standing by, 
We shall see him; but in heaven, 
Set at God’s right hand on high; 
Where like stars his children crowned 
All in white shall wait around. 

 
verwelkoming  
 

Psalm Psalm 2: 1 en 2, allen 
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2. Die in de hemel is gezeten lacht, 
want Hij is God die eeuwig blijft regeren. 
Hij spot met hen die spotten met zijn macht. 
Hij kent zijn tijd, Hij is de Heer der heren. 
Dan zal Hij spreken uit zijn hoge woning 
en hen verschrikken in zijn grimmigheid: 
"Ik wijdde mijn gezalfde tot een koning 
op Sions berg, de berg der heiligheid". 

 

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  Lieve God,  
met ogen vol verlangen  
zien wij naar U uit. 
Hoor, hoe stil wij zijn  
om naar uw stem te horen. 
Kom en laat ons weten  
dat wij uw kinderen zijn,  
vandaag en morgen  
en altijd. 
Amen. 
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introïtus    LB 477, vers 1 allen, 2 cantorij, 3 allen en 4 allen 
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smeekgebed  eindigend met: 
Heer, ontferm U 
Christus, ontferm U 
Heer, ontferm U 

 
Gloria  LB 487, vers 1 cantorij, 2 allen 
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groet De Heer zal bij U zijn. 
 DE HEER ZAL U BEWAREN. 
 
gebed Eeuwige en Ongeziene, 
van het feest die onze God wilt zijn, 

open uw hemel 
en maak het licht op aarde, 
opdat wij in de ogen van het kind, 
dat in deze nacht geboren is, 
uw aangezicht bespeuren 
en voorgoed mogen weten 
hoezeer Gij ons liefhebt 
en met ons wilt zijn,  
alle dagen en nachten van ons leven, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
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DE HEILIGE SCHRIFT 
 

Profeten Jesaja 8:23b-9:7 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

zingen   LB 482, vers 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 
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Evangelie Lucas 2:1-20 
 

Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God.  
 

 
acclamatie 339 b (De Sutter) 

 
 
uitleg en verkondiging 
 
 

zingen  O magnum mysterium, Francis Poulenc (1899-1963) 
 

O magnum mysterium et 
admirabile sacramentum 
ut animalia viderent 
Dominum natum 
jacentem in praesepio.  
 

O groot mysterie en 
wonderbaarlijk sacrament 
dat dieren de pasgeboren 
Heer mogen aanschouwen 
liggend in een kribbe 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

voorbede  
 

stil gebed 
 

gezongen gebed  LB 197 

 
 
nodiging  
 

gebed over de gaven  
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Tafelgebed,  
 

 

 
 

  
 U komt onze dank toe…. 

 ……en zingen wij uit alle macht: 
 

 Sanctus en Benedictus 404 b 
 

 
 

 
Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  
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LB 407 b, I = voorganger, II allen 

 
 

Onze Vader 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  408b, I = vrouwen, II = mannen 
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vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u 
en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.  (met een knikje) 

 
Tafelmuziek    cantorij en organist 
 ‘Away in a manger’, arr. David Wilcocks 
 

1. Away in a manger, no crib for a bed, 
the little Lord Jesus laid down His sweet head; 
the stars in the heavens looked down where He lay, the 
little Lord Jesus asleep on the hay. 
 
2. The cattle are lowing, the Baby awakes, 
but little Lord Jesus, no crying He makes. 
I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky 
and stay by my side until morning is nigh. 
 
3. Be near me, Lord Jesus; I ask Thee to stay 
close by me forever and love me, I pray. 
Bless all the dear children in Thy tender care, 
and fit us for heaven, to live with Thee there. 

 

communie  
 

dankgebed  

 
slotlied  LB 481, 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 
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zending en zegen v. ……………….. 
 

Allen: 

 
 

 
orgelspel Toccata, Charles Widor  
 
 

schaalcollecte  bestemd voor Solidaridad    
NL05 TRIO 0212 1854 11 t. n. v. Solidaridad 

 
Een gouden kans op een leefbaar inkomen 
Er is veel armoede in Ghanese dorpsgemeenschappen die leven van de 
kleinschalige goudmijnbouw. Met name vrouwen hebben het zwaar. Zij krijgen 
vaak minder betaald en krijgen niet de financiering om te ondernemen voor een 
leefbaar inkomen. Solidaridad biedt hen trainingen aan en ondersteunt in het 
oprichten van innovatieve spaarfondsen. Hieruit kunnen deze vrouwen een lening 
krijgen om te investeren in hun bedrijf in of rondom de goudmijn.  
En dat blijkt succesvol. De deelnemende vrouwen verdienen inmiddels een 
leefbaar inkomen. Zo helpen ze zichzelf en hun gemeenschap verder.  
Helpt u mee om nog meer vrouwen deze gouden kans te geven?  
Meer informatie vindt u op https://www.solidaridad.nl/goud. 
 
 

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

  

https://www.solidaridad.nl/goud
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__ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

 

In deze dienst: 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderlingen  Marianne Amelink 

Marco Hoogerbrugge 
Nico Nieboer 

Diakenen Monique de Jong 
Louise Urlings 
Iteke van der Vlugt 
Peter van Wijk 

Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker 
Orgel  Hayo Boerema 

 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 
Agenda:  
 

1e Kerstdag 10.30u. dienst Maaskant Open Grenzen 
voor recente info zie: kerkenindelaurens.nl 
 

2e Kerstdag 10.30u. dienst De Samaritaan 
voor recente info zie: Samaritaan.org 
 

 14.00u. De Kerstontmoeting in de Laurenskerk en  
De Stefanusvespers vervallen i.v.m. de 
coronabeperkingen 
 

31 december 14.00u. dienst De Samaritaan 
voor recente info zie: Samaritaan.org 
 

 16.00u. Oudejaarsdienst,  
vg. ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
uitsluitend via de stream te zien, 
zie kerkenindelaurens.nl 

 
  



 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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