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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

Kerstavond, 24 december 2022  
Kerstzangdienst, 21.00 uur 

de kleur: wit 
 
 

 
 
Welkom 
Welkom in de Laurenskerk en welkom in deze dienst op Kerstavond. Buiten is 
het donker en koud. Hier in de kerk schijnen de lichtjes en zoeken we de 
warmte bij elkaar, als een tegenstem in onze wereld.  
We horen het aloude verhaal van de geboorte van Jezus, Gods liefde voor ons. 
We zingen bekende liederen en genieten van de prachtige zang van Young 
Voices. En zo mogen we dan straks de wereld weer in om liefde en warmte 
door te geven aan anderen. 
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Als er in de tekst iets is vetgedrukt spreken we die samen uit. 
 

INTREDE 
de klokken worden geluid 

orgelspel  
  

wij gaan staan, intocht van koor en dienstdoenden 
 

introitus Once in Royal David’s City  
 1 en 2 koor, 3 allen, 4 koor, 5 en 6 allen  
 

 
 

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 wondrous childhood 
He would honor and obey, 
Love and watch the lowly Maiden, 
In whose gentle arms He lay: 
Christian children all must be 
Mild, obedient, good as He. 

1. Once  in     roy – al   Da   -  vid’s    ci -  ty 

Stood a     low - ly   catt -   le   shed, 
 

 Where a    mot- her  laid     her      ba- by 

    In    a      manger   for      His    bed: 

   Ma- ry  was that mother mild, 
 

   Je -  sus Christ her litt    -le      child. 
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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  
 

bemoediging  In de Naam van de Vader 
 van de Zoon en van de Heilige geest 

Amen 
 

Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 

drempelgebed  Uit het duister 
vrijgevochten  
klieft het Licht  
de langste nachten. 
 

Hooggehouden  
Licht uit Licht,  
overmacht  
van louter liefde,  
word ons heilig vuur! 
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Van de hemel  
levensteken,  
waakvlam  
in de nacht op aarde:  
kom, ontvlam hier,  
lok en leid ons  
met uw lieve licht. 
Amen. 

wij gaan zitten 

zingen Komt allen tezamen  
 Lied 477 
 1 allen, 2 koor, 3 allen  
 

  
 
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. 
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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. 

 

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 
 

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! 
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zingen  Eer zij God in onze dagen 
Lied 487 
1 allen, 2 koor, 3 allen 
 

 
 

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. 



 7 

groet De Heer zal bij u zijn 
 De Heer zal u bewaren 

 
gebed In deze heilige nacht, God, 
van het feest is ons een licht opgegaan. 

Wil ons ervan doordringen  
dat dit ons levenslicht is. 
Verhelder alle donkere nachten  
door de hoop op uw dageraad. 
Schenk ons de vreugde die blijft,  
nu en in uw rijk dat komt. 
Amen. 

 

 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profetenlezing Jesaja 9:1-6 
 

 
koor  Angels Carol – John Rutter 

 

Have you heard the sounds of the angel voices 
Ringing out so sweetly, ringing out so clear? 
Have you seen the star shining out so brightly 
As a sign from God that Christ the Lord is here? 
Have you heard the news that they bring from Heaven 
To the humble shepherds who have waited long? 
 
Gloria in excelsis, Deo 
Gloria in excelsis, Deo 
Hear the angels sing their joyful song 
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He is come in peace in the winter's stillness 
Like a gentle snowfall in the gentle night. 
He is come in joy like the sun at morning 
Filling all the world with radiance and with light. 
He is come in love as the child of Mary 
In a simple stable, we have seen his birth. 
 

Gloria in excelsis, Deo 
Gloria in excelsis, Deo 
Hear the angels singing Peace on Earth 
 

He will bring new light to a world in darkness 
Like a bright star shining in the skies above. 
He will bring new hope to the waiting nations 
When he comes to reign in purity and love. 
Let the Earth rejoice at the Saviour's coming, 
Let the Heavens answer with the joyful mourn. 
 

Gloria in excelsis, Deo 
Gloria in excelsis, Deo 
Hear the angels singing, Christ is born 

 

Evangelielezing Lucas 2:1-7 
 

koor In the bleak mid-winter - G. Holst 
 

In the bleak midwinter, frost wind made moan 
Earth stood hard as iron, water like a stone; 
Snow had fallen, snow on snow, snow on snow 
In the bleak midwinter, long ago 
 

Our God, Heav’n cannot hold him, nor earth sustain; 
Heaven and earth shall flee away when he comes to reign 
In the bleak midwinter a stable place sufficed 
The Lord God almighty, Jesus Christ 
 

What can I give Him, poor as I am? 
If I were a shepherd, I would bring a lamb; 
If I were a wise man, I would do my part; 
Yet what I can I give Him: give my heart 
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Evangelielezing Lucas 2:8-14 
 
zingen Komt, verwondert u hier, mensen 

Lied 478 
1, allen, 2 koor, 4 allen 
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2. Ziet, hoe dat men met Hem handelt, 
hoe men Hem in doeken bindt, 
die met zijne godheid wandelt 
op de vleugels van de wind. 
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden 
zonder teken van verstand, 
die de hemel moet verblijden, 
die de kroon der wijsheid spant. 
Ziet, hoe tere is de Here, 
die 't al draagt in zijne hand. 
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Evangelielezing Lucas 2:15-20 
 

koor O little one sweet – J. Vine 
 

O little one sweet, 
O little one mild, 
thy Father’s purpose thou hast fulfilled; 
thou cam’st from heav’n to mortal ken 
equal to be with us poor men, 
O little one sweet, 
O little one mild. 
 
O little one sweet, 
O little one mild, 
with joy thou hast the whole world filled; 
thou camest here from heaven’s domain 
to bring men comfort in their pain, 
O little one sweet, 
O little one mild. 
  
O little one sweet, 
O little one mild, 
in thee love’s beauties are all distilled; 
then light in us thy love’s bright flame, 
that we may give thee back the same, 
O little one sweet, 
O little one mild. 

 
 
korte overweging 
 
orgel 
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GAVEN EN GEBEDEN 
 
zingen                       Wij staan aan een kribbe 

Lied 503 
1 koor,  2 allen , 3 koor, 4 allen  
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inzameling van de gaven 
 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 
onder vermelding van ‘Rondgang Kerstnacht’ 

 

 
Als u wilt doneren via de betaalapp Givt, kunt u gebruik maken van de volgende 
QR-code op bladzijde 17  (collecte 1). 
 

 
Tijdens de collecte zingt het koor een lied en wij sluiten af met 
het lied, zoals hier opgegeven: 

 
Koor The Three Kings – P. Cornelius 
 

Three Kings from Persian lands afar 
To Jordan follow the pointing star: 
And this the quest of the travellers three, 
Where the new-born King of the Jews may be. 
Full royal gifts they bear for the King; 
Gold, incense, myrrh are their offering. 
 
The star shines out with a steadfast ray 
The kings to Bethlehem make their way, 
And there in worship they bend the knee, 
As Mary's child in her lap they see; 
Their royal gifts they show to the King; 
Gold, incense, myrrh are their offering. 
Thou Child of man, lo, to Bethlehem 
The Kings are travelling, travel with them! 
The star of mercy, the star of grace, 
Shall lead thy heart to its resting place. 
Gold, incense, myrrh thou canst not bring; 
Offer thy heart to the infant King. 
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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. 
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dankzegging en voorbede 
 
stil gebed 
 
Onze Vader 
 

wij gaan staan 

 
slotlied Hoor, de engelen zingen de eer  
 Lied 481 

 1 allen, 2 koor, 3 allen  

 

 
 

  



 16 

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 englen 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 englen zingen de eer 
van de nieuw geboren Heer! 

 
zending en zegen 
 
orgelspel  
 
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. 
 

  



 17 

Als u wilt doneren via de betaalapp Givt, kunt u gebruik maken van de volgende 
QR-code (collecte 2). 
 

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

In deze dienst:   
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor 

Ouderling Marco Hoogerbrugge 

Diakenen Peter van Wijk 

Young Voices o.l.v. Carla Veeningen 

Orgel  Hayo Boerema 

Ontvangst, bloemen, collecte Medewerkers Laurenspastoraat 

------- 

 
 
SCHRIJVEN VOOR AMNESTY INTERNATIONAL 
Amnesty International afdeling Rotterdam 
Vanavond kunt u brieven ondertekenen voor Amnesty 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. 

 
 
 
 
 
 
 
Agenda: vanavond  23.00u. Kerstnachtdienst, vg. ds. Harold Schorren 
 m.m.v. Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker 
 Het orgel wordt in alle diensten bespeeld door 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 10.00u. Kerstdienst De Samaritaan, vg. René van Loon 
  

 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. 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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