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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

12 december 2021 – 3e zondag van Advent, Gaudete 
Dienst van Schrift en Tafel / de kleur: roze 

 

bij deze dienst 
 

Gaudete 
De derde zondag van Advent kleurt roze. Je zou kunnen zeggen dat het licht 
van het komende Feest al even door het paars van inkeer en voorbereiding 
schijnt. De naam van deze zondag ‘Gaudete’ betekent ‘Verheugt u’ en is 
ontleend aan Fillipenzen 4:4, de antifoon bij Psalm 85. 
 

De vreugde vinden we ook terug 
in de lezingen. ‘Jubel, vrouwe 
Sion, zing van vreugde, Israël, 
juich met heel je hart, vrouwe 
Jeruzalem!’. Zo begint de 
profetenlezing Sefanja 3:14-20. 
De epistellezing is Fillipenzen 4:4-
9, waaruit we de antifoon al 
hoorden. Het Evangelie is Lucas 
1:39-56. Maria is op bezoek bij 
Elisabet en zingt dan haar 
lofzang, het Magnificat: ‘Mijn ziel 
prijst en looft de Heer…’  
 

Het Magnificat, ook wel eens het 
volkslied van de Kerk genoemd, 
tekent een wereld andersom. 
Een toekomst vol liefde, recht en 
vreugde. Dat mag al even 
doorschijnen, ook in onze tijd. 
 
 
 
Voor een goed verloop van het lopend Avondmaal willen we de voorste rij vragen 
te beginnen. En houdt u ook lopend naar de Tafel voldoende afstand. 
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 

orgelspel Freu dich sehr, om meine Seele, S. Karg-Elert 1877-1933 
  

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  Kom tot ons, God,  
naar U gaat ons verlangen uit. 
Wek op uw kracht  
en schep ons nieuwe adem! 
Kom tot ons, God,  
wek op uw kracht! 
 

Kom tot ons, God, 
dat Gij ons raakt  
met de hartslag van uw liefde 
en ons geneest  
met de gloed van uw genade. 
Kom tot ons, God,  
wek op uw kracht! 
 

Dat Gij ons draagt  
op de vleugels van uw vrede 
en nog ons voorgaat  
met de vonken van uw licht. 
Kom tot ons, God,  
wek op uw kracht! 
 

Dat Gij ons bouwt  
tot een hechte stad van recht, 
waar wij dan wonen  
in de weelde van uw zegen. 
Amen. 
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introïtus    Psalm 85: 1 en 2  

 

antifoon  Verblijd u in de Heer te allen tijde, 
LB 432c wederom zal ik zeggen: verblijd U! 
 De Heer is nabij. 

 

 
 

 
 

antifoon   
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smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 

‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie Mis Schuurman 

 
 

het Gloria zwijgt 
 

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

 

gebed  Gij, die een vriend wilt zijn 
van de zondag voor allen die uw naam eerbiedigen, 

laat de tijd komen 
waarin uw beloften vervuld worden, 
en zend Hem in ons midden 
door wie wij staande blijven 
als horen en zien ons vergaat 
en de wereld wankelt. 
Amen. 

wij gaan zitten 

aandacht voor de kinderen 
 
 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten Sefanja 3:14-20 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
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antwoordpsalm  Psalm 85b 
 

 
 

Epistel Filippenzen 4:4-9 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 

Halleluja LB 338f 

 
 

Evangelie Lucas 1:39-56 
 

Zo spreekt de Heer.  
Wij danken God.  
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acclamatie Mis Schuurman 

 
 
 
uitleg en verkondiging 
 
zingen  Lied 157a:  1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantporij, 4 allen 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
voorbede intenties steeds besloten met (368 a)   

 

 
 
 

stil gebed 
 
slotgebed    
 
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 zingen wij uit alle macht: 

 

HEILIG, HEILIG, HEILIG  mis Schuurman 
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Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  

 

 

 
  

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

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

Lam Gods   Mis Schuurman 

 
 

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 voor kerk en diaconie in 
het mandje doen. 
U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18 
s. v. p. vermelden ‘rondgang’ en de datum van de dienst. 
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Tafelmuziek   Motet “Rejoice in the Lord alway”,  
 Anonymous 16th century 
 
 

Rejoice in the Lord always! 
And again I say, rejoice! 
 

Let your softness be known unto all men. 
The Lord is even at hand. 
 

Be careful for nothing, 
But all in prayer and supplication 
Let your petitions be manifest unto God 
With giving of thanks. 
 

And the peace of God which passeth all understanding 
Keep your hearts and minds through Christ Jesu.  
Amen 

Filippenzen 4 vers 4-7 
 

dankgebed  

allen gaan staan 

slotlied  Lied 125 LvdK  
  1 cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 gemeente, 5 allen 
 

1. O kom, o kom, Immanuël, 
    verlos uw volk, uw Israël, 
    herstel het van ellende weer, 
    zodat het looft uw naam, o Heer! 
    Weest blij, weest blij, o Israël! 
    Hij is nabij, Immanuël! 

2. O kom, Gij wortel Isaï, 
    verlos ons van de tyrannie, 
    van alle goden dezer eeuw, 
    o Herder, sla de boze leeuw. 
    Weest blij, weest blij, o Israël! 
    Hij is nabij, Immanuël! 

 
3. O kom, o kom, Gij Oriënt, 
    en maak uw licht alom bekend; 
    verjaag de nacht van nood en dood, 
    wij groeten reeds uw morgenrood. 
    Wees blij, weest blij, o Israël! 
    Hij is nabij, Immanuël! 

4. O kom, Gij sleutel Davids, kom 
    en open ons het heiligdom; 
    dat wij betreden uwe poort, 
    Jeruzalem, o vredesoord! 
    Weest blij, weest blij, o Israël! 
    Hij is nabij, Immanuël! 
 

5. O kom, die onze Heerser zijt, 
    in wolk en vuur en majesteit. 
    O Adonai die spreekt met macht, 
    verbreek het duister van de nacht. 
    Weest blij, weest blij, o Israël! 
    Hij is nabij, Immanuël! 
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zending en zegen v. ……………….. 
 

Allen: 

 
 

orgelspel Improvisatie 
 

schaalcollecte  bestemd voor Shaare Zedek ziekenhuis (Kerk en Israel) 
Vanuit wijkgemeente De Samaritaan zijn we nauw 
verbonden. 

 

         U kunt uw collectebijdrage ook overmaken op 
IBAN – NL29 INGB 0002 4012 18,  
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam 

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

Er is geen koffie-ontmoeting na de dienst. 
Denkt u aan het mondkapje. 

Houdt u te allen tijde voldoende afstand van elkaar. 
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

In deze dienst: 
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Raimond Fraanje 
Diakenen Iteke van der Vlugt, Monique de Jong 
Kindernevendienst Onno Martens 
Oppas  Pepijn Bakker 
Ontvangst Dick Engelfriet, Henny Tiller 
Bloemen Jacqueline Gronert 
Collecte Herman Docters van Leeuwen, Arjo Overbeeke 
Zilverafwas  Monique de Jong 
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Agenda: vanavond vervallen de Gregoriaanse Vespers 
 
 
 
 

14/12  12.15u. Alledagkerk, vg. ds. Helene Perfors 
 

19/12 
 
   

  9.00u. 
10.30u. 
19.00u. 

vroegdienst, vg. ds. Jan Manni 
dienst MKOG, vg. ds. Helene Perfors 
Cantatedienst 
alleen te zien via YouTube, Kerken in de Laurens 
 

21/12 12.15u. Alledagkerk, Op weg naar Kerstmis  
vg. ds. Harold Schorren 
orgel mw. Thea Verhagen  
vier zangers van Kamerkoor Rotterdam 
 

24/12 19.00u. 
 
21.00u. 

‘Kerst gaat altijd door’, kinderkerstfilm 
alleen te zien via YouTube, Kerken in de Laurens 
Kerstnactdienst,  
alleen te zien via YouTube, Kerken in de Laurens  
 

25/12 
Kerstmis 

10.30u. 
17.00u. 

Kerstdienst MKOG, vg. ds. Bernard van Verschuer 
Kerstdienst, alleen te zien via TV Rijnmond 
Deze dienst wordt ieder uur herhaald. 
 

26/12 
 
 

  9.00u. 
10.30u. 
14.00u. 
16.00u. 

GEEN VROEGDIENST 
Dienst De Samaritaan, ds. René van Loon 
Kerstontmoeting 
Stefanusvespers 
 

31/12 16.00u. Oudejaarsviering 
 

   1/1 10.30u. Dienst De Samaritaan, ds. René van Loon 
 

   2/1   9.00u. 
10.30u. 
15.00u. (o.v.) 

vroegdienst, vg. ds. Bernard van Verschuer 
dienst MKOG, vg. ds. Bernard van Verschuer 
Epifanieviering, Schrift en Tafel, 
vg. Harold Schorren, Laurenspastoraat 
 

vrijdags 12.30u. Gebed voor Vrede en Verzoening, (Coventry Prayer) 
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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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