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Processie 
 

Once in royal David’s city 

cantorij vers 1, 2, 3 en 4 
allen vers 5 en 6 

 

1. Once in royal David’s city stood a 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 wondrous childhood he would honour and obey, 

ove, and watch the lowly maiden, in whose gentle arms he lay; 

Christian children all 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 from 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;      
When like stars his children crowned all in white shall wait 

around.  
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De kaarsen worden aangestoken 
 
Stilte 
 
Orgelspel J. Demessieux (1921-1968) 
 - Adeste Fideles 
 
Begroeting 
 

(allen gaan staan) 
 
Lied      477 (Komt allen tezamen)   vers 1, 2, 3 en 4 

 

 
 

 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.  

 
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 
  

  

   

Psalmlezing uit psalm 98 
 

Votum en groet   

 

(allen:)  

 
                     A - - - - - men 

(allen gaan zitten) 
 
 
Gebed  

 

Lied 473 (Er is een roos ontloken) 

 gemeente  vers 1 
 cantorij  vers 2 
 allen   vers 3 
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Gemeente 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantorij   2.     Die roos van ons verlangen, 

  dat uitverkoren zaad, 
  is door een maagd ontvangen 
  uit Gods verborgen raad. 
  Maria was bereid, 
  toen Gabriël haar groette 
  in 't midden van de tijd. 

 
Allen       3.   Die bloem van Gods behagen 

 heeft, naar Jesaja sprak, 
  de winterkou verdragen 
  als allerdorste tak. 
  O roos als bloed zo rood, 
  God komt zijn volk bezoeken 
  in 't midden van de dood. 

 

KERSTVERHAAL 

 

< De kinderen gaan naar de kinderdienst> 
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Inleiding bij de lezingen 

 
Schriftlezingen 
 

1e lezing:     Jesaja 52: 7-10 

 

Lied 476 (Nu zijt wellekome)  

 gemeente vers 1 en 3  
 cantorij  vers 2 
 allen   vers 4 
 

Gemeente 1. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantorij  2.     Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,  

daar meed’ ook onze leisen beginnen vrij.  

Jesus is geboren op de heilige kerstnacht van 
een maged reine, die hoog moet zijn geacht.  

Kyriëleis.  
  

Gemeente  3.    Herders op den velde hoorden een nieuw lied,  
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.  

   `Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.  

 Bet’lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.'  

Kyriëleis.  



7 
 

Allen  4.    Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land,    
zij zochten onzen Here met offerand.  

  Ze_offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud   
te_eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.  

   Kyriëleis.  

 
 
2e lezing Mattheus 1: 18-25 

 

 

Lied  475 (Ik mag hier aan uw kribbe staan)       vers 1, 2 en 3 

 
 

2.  Voor ik als kind ter wereld kwam, 
 zijt Gij voor mij geboren. 
 Eer ik een woord van U vernam, 
 hebt Gij mij uitverkoren. 
 Voor dat uw hand mij heeft gemaakt, 
 werd Gij een kindje, arm en naakt, 
 hebt Gij U mij gegeven. 
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   3.   Temidden van de nacht des doods 

zijt Gij, mijn zon, verrezen. 
 O zonlicht, mild en mateloos, 
 uw gloed heeft mij genezen. 
 O zon die door het donker breekt 
 en 't ware licht in mij ontsteekt, 
 hoe heerlijk zijn uw stralen. 

 

Preek 

 

Cantorij:    A Hymn to the Virgin   B. Britten (1913-1976) 

 

Of one that is so fair and bright velut maris stella 
Brighter than the day is light, parens et puella: 
I cry to thee, thou see to me, 
Lady, pray thy Son for me, tam pia, 
That I may come to thee. Maria! 
 

All this world was forlorn Eva peccatrice, 
Till our Lord was yborn de te genetrice. 
With ave it went away 
Darkest night, and comes the day salutis; 
The well springeth out of thee. Virtutis. 
 
Lady, flower of everything, rosa sine spina, 
Thou bare Jesu, Heaven’s King, gratia divina: 
Of all thou bear’st the prize, 
Lady, queen of paradise electa. 
Maid mild, mother es effecta 

 

 

Uit de gemeente 

 

Collecte (aankondiging) 

< De kinderen komen terug> 
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Dankzegging, voorbeden,  

stil gebed en Onze Vader 
 
(allen gaan staan) 

 

Slotlied  481 (Hoor, de engelen zingen de eer) 

 cantorij vers 1 
 allen  vers 2 en 3 
 

Cantorij  1.   
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Allen    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! 
 
Allen   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! 
 

Zegen  

 (allen:)  

                 
            A - - - - - men  
 

 

 
Orgelspel  Louis Vierne (1870-1937) 
  - Finale uit Symphonie no. I 
 

 

Uitgangscollecte bestemd voor Eethuis Pauluskerk  
 

U kunt uw collecte bijdrage ook overmaken op NL 32 RABO 0373 7389 27 
t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum 
o.v.v. Eethuis Pauluskerk 
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Aan deze dienst werken mee: 
 

ouderling van dienst  Christian Jongeneel 
diaken    Carola Scholten 
voorganger    ds Bernard van Verschuer 
lector    Frederique Veldman 
organist    Hayo Boerema 
collectant    Tom Boesten 

 ontvangst    Ada van Es en  
    Corry van Eekeren-Dolk 
 Kindernevendienst   Onno Martens 
 Laurenscantorij o.l.v.   Wiecher Mandemaker 
 
 
 
 
 

GEZEGENDE KERSTDAGEN GEWENST 
  
 

 
 
 
Contactgegevens van Corry van Eekeren-Dolk  
Dolk1939@ziggo.nl 
Telefoon: 06-15211543 

 
 
 
Wie de emailbrief van onze gemeente wil ontvangen 
of de preek van deze dienst, melde zich even bij: 
mkog@kerkenindelaurens.nl 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Dolk1939@ziggo.nl
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Als u wilt reageren op de dienst, spreekt u dan gerust na afloop iemand 
van de kerkenraad aan. 

Hopelijk mogen we u vaker begroeten in een dienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QR CODE MKOG 

Doe digitaal mee met de collecte via de Givt app 

 


