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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

24 december 2022, 19.00 uur 

Kerstavondviering 
de kleur: wit 

 
 
 

 

 

STEEK JE LICHT EENS OP! 
 
 
bij deze dienst 
 

Welkom allemaal! Vanavond horen en zien we een eeuwenoud verhaal over 
de geboorte van een kind. Niet zo maar een kind, maar het kindje Jezus. We 
zingen liederen over licht dat schijnt in de donkere nacht, en over God die 
omziet naar de wereld. Grote woorden voor een heel klein kindje... Is dat 
kindje niet te klein? 
 
In het Kerstspel ‘Steek je licht eens op!’ spelen natuurlijk Jozef en Maria een 
rol. Ook de engel Gabriël is er weer bij, samen met het engelenkoor. De 
herders in het veld vallen weer bijna in slaap van het tellen van de schapen. 
Hoeveel wijzen komen er dit jaar uit het oosten? En zien ze de ster wel? 
Misschien kunnen wij helpen? 
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 

orgelspel  
 wij gaan staan 

zingen Lied 477 

 
 

2. De hemelse englen 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak.   
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, die Koning. 
   

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. 
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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. 

 
verwelkoming 
 
bemoediging  In de Naam van de Vader 
 van de Zoon en van de heilige Geest 

Amen. 
 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 

 
drempelgebed  Eeuwige, onze God, 

buiten is het donker, 
om ons heen zo vaak geen licht, 
daarom komen wij tot U. 
Schijn met uw liefde 
in ons hart en in de wereld 
Laat in ons het kind geboren worden 
dat ons voorgaat in het leven 
en ons nieuw maakt, 
Jezus uw Zoon. 
Schijn met uw liefde 
in ons hart en in de wereld 
Amen 

 
 wij gaan zitten 
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HET KERSTSPEL 
 
orgel  
 
spel Dominee houdt een inleiding en Gabriël arriveert  
 
zingen Nu daagt het in het oosten 
 Lied 444: 1, 2 en 3  

 
 

 
 

 
 
 

spel Annunciatie 
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zingen In de kleinste stad van Juda  
 (melodie: Once in Royal Davids City) 

 1 koor, 2 allen, 3 allen + descant koor 
 

 
 

2. Wat de eeuwen door geloofd werd 
neemt gestalte aan in Hem, 
die ter wereld is gekomen 
in een stal in Bethlehem. 
En dit schamele begin 
luidt een nieuwe toekomst in. 
 
3. Zoals de getuigen melden, 
is het kind van Bethlehem 
van de vrede taal en teken, 
loopt het leven uit op Hem. 
En zo wordt ons openbaar: 
Jezus maakt God voor ons waar. 
 

 
spel bij de herberg 
 
  

1. In    de    klein-ste  stad     van     Ju- da 

het  ge -   rin-   ge   Beth -  le  -   hem, 

 is    geschiedt wat  in        de    Schriften 

staat ge- schre-ven  o -     ver     Hem, 

door wie  God  aan ons ont - hult, 

  hoe     de  schepping wordt ver - vuld. 
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zingen  Stille nacht, heilige nacht 
 Lied 483 

1 allen, 2 koor, 3 allen 
 

 
 

2. Hulp'loos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegt, 
werd G'in stro en in doeken gelegd. 
Leer m'U danken daarvoor 
Leer m'U danken daarvoor. 
 
3. Stille Nacht, Heilige Nacht, 
Heil en vree wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld. 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen! Gode zij eer 
Amen! Gode zij eer. 

 
 
spel Wijzen uit het oosten komen bij de herders in het veld 
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zingen de herdertjes lagen bij nachte 
Gezangen voor Liturgie, 422 
vers 1 en 2 
 

 
 
2. Toen zij er te Bethlehem kwamen 
Daar schoten drie stralen dooreen 
Een straal van omhoog zij vernamen 
Een straal uit het kribje benee 
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen 
En viel op het Kindeke teer 
Zij stonden tot schreiens bewogen 
En knielden bij Jesus neer 
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koor  Hark, The Herald Angels Sing 
  

Hark! the herald angels sing, 
"Glory to the new-born King! 
Peace on earth, and mercy mild, 
God and sinners reconciled." 
Joyful, all ye nations, rise, 
Join the triumph of the skies; 
With th' angelic host proclaim, 
"Christ is born in Bethlehem." 
Hark! the herald angels sing, 
"Glory to the new-born King! 
 
Christ, by highest heaven adored: 
Christ, the everlasting Lord; 
Late in time behold him come, 
Offspring of the favoured one. 
Veiled in flesh, the Godhead see; 
Hail, th'incarnate Deity: 
Pleased, as man, with men to dwell, 
Jesus, our Emmanuel! 
Hark! the herald angels sing, 
"Glory to the new-born King! 
 
Hail! the heaven-born Prince of peace! 
Hail! the Son of Righteousness! 
Light and life to all he brings, 
Risen with healing in his wings 
Mild he lays his glory by, 
Born that man no more may die: 
Born to raise the son of earth, 
Born to give them second birth. 
Hark! the herald angels sing, 
"Glory to the new-born King !" 

 
spel in de stal 
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zingen Midden in de winternacht 
 Gezangen voor Liturgie, 497 
 

 
 
2. Vrede was het overal:  
wilde dieren kwamen 
bij de schapen in de stal  
en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citer slaan;  
blaast de fluiten aan; 
laat de bel, laat de trom,  
laat de bel-trom horen: 
Christus is geboren! 
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3. Ondanks winter, sneeuw en ijs  
bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs  
is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied,  
herders waarom danst gij niet? 
Laat de citer slaan;  
blaast de fluiten aan; 
laat de bel, laat de trom,  
laat de bel-trom horen: 
Christus is geboren! 
 
4. Ziet, reeds staat de morgenster  
stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver,  
bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan.  
Herders blaast uw fluiten aan  
laat de bel, bim-bam,  
laat de trom, rom-rom,  
kere om, kere om, 
laat de beltrom horen:  
Christus is geboren! 

 
orgel  

GEBEDEN EN GAVEN 
 
slotwoord  

 
Onze Vader 

wij gaan staan 
        

zending en zegen v. ……………….. 
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Slotlied Eer zij God in onze dagen 
 Lied 487 

 
 

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. 
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orgel  
 

schaalcollecte  bestemd voor het werk van het Laurenspastoraat en 
 Solidaridad. 
 

         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. 
 

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

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

In deze dienst:   
Voorganger Ds Harold Schorren, Laurenspastor 
Ouderling Chadassa Montagne 
Diaken Coreline Schep 
Orgel  Hayo Boerema 
Koor o.l.v. Renske Wassink 
Ontvangst, bloemen, collecte Medewerkers Laurenspastoraat 
Met dank aan Spelers kerstspel, bouwers decor, zangers, 

helpers, kosters, Ed Rosbergen 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 

SCHRIJVEN VOOR AMNESTY INTERNATIONAL 
Amnesty International afdeling Rotterdam 
Vanavond kunt u brieven ondertekenen voor Anmesty International 
bij de Amnesty-tafel die u vindt aan de kant van de ingang. Amnesty 
strijdt tegen onrecht in meer dan 150 landen en voert actie voor 
gerechtigheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Amnesty maakt 
schendingen van mensenrechten zichtbaar en zet daders onder 
druk. Door acties komen mensen vrij, worden doodvonnissen omgezet, 
discriminerende wetten aangepast, marteling gestopt en daders berecht. Behalve 
door het schrijven van (maandelijkse) brieven kunt u Amnesty ook financieel 
steunen via ‘Amnesty 645 groep Rotterdam’, NL37 TRIO 0776 4487 73. 
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SOLIDARIDAD 
Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt 
en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. 
Alles wat gedaan wordt, is gebaseerd op het geloof dat mensen meer 
bereiken als ze solidair met elkaar zijn. Als we allemaal solidair zijn, 

komt niemand wat tekort. Solidaridad is actief in meer dan 40 landen, verdeeld 
over acht regio’s, op vijf continenten. De organisatie heeft ruim 50 jaar ervaring in 
de verduzaming van productieketens, waarin gewerkt wordt aan eerlijke 
producten. 

 
 

 
 
 

  



 14 

 

Vanavond: 21.00u. Kerstzangdienst, vg. ds. Harold Schorren 
 m.m.v. Young Voices o.l.v. Carla Veningen 
 
 23.00u. Kerstnachtdienst, vg. ds. Harold Schorren 
 m.m.v. Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker 
Organist in alle diensten is Hayo Boerema 
 
25 december:  10.30u. Kerstdienst Maaskant Open Grenzen 
 vg. ds. Bernard van Verschuer 
 m.m.v. Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker 
 
26 december 13.00u. – 16.00u. Kerstinloop 
 Ontmoeting met koffie/thee/muziek  
 boekenpodium 
 
 16.30u. Stefanusvespers, vg. ds. Harold Schorren 
 
31 december 16.00u. Oudejaarsdienst, vg. ds. Harold Schorren 
 m.m.v. Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker 
 
Iedere vrijdag 12.30u. – 12.45u. Gebed voor Vrede en Verzoening 
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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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