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Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam  

8 januari 2023 – Epifanie 
Dienst van Schrift en Tafel  

 
de kleur: wit 

 

bij deze dienst 
 
Epifanie, het feest van de Verschijning van onze Heer, valt op 6 januari, 
maar wordt doorgaans gevierd op de zondag op of tussen 2 en 8 januari. Dit 
jaar vieren het op deze zondag, 8 januari. Maar daarmee is het vandaag ook 
de eerste zondag van Epifanie waarop we de doop van de Heer in de 
Jordaan vieren. Keuzes dus… We hebben voor het eerste gekozen. 
 

 
 

Epifanie betekent verschijning. Waar is onze Heer zichtbaar? In Woord en 
Sacrament. Het Woord vinden we in de lezing van vandaag. Met Epifanie 
lezen we over de magiërs uit het Oosten (Matteüs 2:1-12). Ze volgen een 
ster. Maar aangekomen in Jeruzalem wijzen de Schriften Bethlehem aan als 
de plek waar de leider uit voort zal komen (Micha 5:1). De Doop staat 
centraal op de eerste zondag van Epifanie. Dan lezen we over Jezus’ eigen 
doop. Het Avondmaal licht op in de bruiloft te Kana waar water in wijn 
verandert. We lezen Johannes 2:1-11 op de tweede zondag van Epifanie.  
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INTREDE 
de klokken worden geluid 

 
orgelspel  
 

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  Laat ons bidden… 
 

Eeuwige, onze God,  
wij die U nooit hebben gezien, -  
zie ons hier staan. 
Wij die van U hebben gehoord, -  
hoor Gij ons aan. 
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, -  
wees onze hulp,  
en dat Gij alles hebt gemaakt, -  
maak alles nieuw,  
en dat Gij ons bij name kent, -  
leer ons U kennen,  
die Bron van leven wordt genoemd, -  
doe ons weer leven,  
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, -  
wees hier aanwezig. 
Amen.  

 
introïtus    Psalm 72: 1, 2 en 3  
 

antifoon God, vertrouw de koning uw recht toe 
 hem, de vorst, uw gerechtigheid 
 dan dragen de bergen vrede 
 de heuvelen, stralend, het recht. 
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smeekgebed  voor de nood van de wereld , besloten met 
‘zo bidden wij:’ 
 

Kyrie en Gloria mis Mandemaker 2 
. 

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

 
gebed  Eeuwige, die alle menselijke wijsheid 
van de zondag verre te boven gaat, 

in uw wonderlijke licht 
wilt Gij ons tasten en zoeken 
tot rust brengen. 
Wij danken U vandaag  
voor uw verschijnen onder ons  
in de kleinheid van een mensenkind  
en bidden U dat wij in Hem  
U mogen ontwaren als de morgenster,  
het licht dat voor ons uitgaat,  
alle dagen van ons leven  
en tot in eeuwigheid. 
Amen 

wij gaan zitten 

 
aandacht voor de kinderen 

 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Profeten Jesaja 60:1-6 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
antwoordpsalm  Psalm 72a 
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Epistel Efeziërs 3:1-12 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 
 
 

Halleluja LB 338 d  

 
 

Evangelie Matteüs 2:1-12 
 

Zo spreekt de Heer. 
Wij danken God. 

 
acclamatie mis Mandemaker 2 
 
 
uitleg en verkondiging 
 ….. 
 In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
 Amen 
 
orgel  
 
zingen Lied 519: 1, cantorij, 2 gemeente, 3 cantorij, 4 allen 
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DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 
 
voorbede intenties steeds besloten met (368 c)   

 
 

stil gebed 
 
slotgebed  
 
nodiging  
 
gebed over de gaven  
 
Tafelgebed 
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 U komt onze dank toe…. 
 ……en zingen wij uit alle macht: 

  
Sanctus en Benedictus 
mis Mandemaker 2 
  
Gezegend zijt Gij, God onze Vader…. 
……….tot mijn gedachtenis”  
 
Als wij dan eten van dit brood  

 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 
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Agnus Dei  mis Mandemaker 2 
 
vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u. 

en met uw Geest. 
Wenst elkaar de vrede.   

 

communie wij dopen het brood in de wijn of het druivensap. 
 

   (looprichting: heen via middenpad;  
  terug via zijdeurtje en kooromgang) 

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 
t.n.v. Laurenspastoraat Rotterdam 
s. v. p. vermelden ‘rondgang’ en de datum van de dienst. 
 

Als u wilt doneren via de betaalapp Givt, kunt u gebruik 
maken van de QR-code op bladzijde 9 (collecte 1). 

 

Tafelmuziek  Die Könige  P. Cornelius 1824-1874 
 

Drei Könige wandern aus Morgenland; 
Ein Sternlein führt sie zum Jordanstrand. 
In Juda fragen und forschen die drei, 
Wo der neugeborene König sei? 
Sie wollen Weihrauch, Myrrhen und Gold 
Dem Kinde spenden zum Opfersold. 
 
Und hell erglänzet des Sternes Schein: 
Zum Stalle gehen die Kön’ge ein; 
Das Knäblein schaun sie wonniglich, 
Anbetend neigen die Könige sich; 
Sie bringen Weihrauch, Myrrhen und Gold 
Zum Opfer dar dem Knäblein hold. 
 
O Menschenkind! halte treulich Schritt! 
Die Kön’ge wandern, o wandre mit! 
Der Stern der Liebe, der Gnade Stern 
Erhelle dein Ziel, so du suchst den Herrn, 
Und fehlen Weihrauch, Myrrhen und Gold, 
Schenke dein Herz dem Knäblein hold! 
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Choral 
Wie schön leuchtet der Morgenstern 
voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, 
die süße Wurzel Jesse. 
Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, 
mein König und mein Bräutigam, 
hast mir mein Herz besessen; 
lieblich, freundlich, 
schön und herrlich, 
groß und ehrlich, 
reich an Gaben, 
hoch und sehr prächtig erhaben. 

 
dankgebed  

 
wij gaan staan 

 

slotlied Lied 518: 1 gemeente, 2 cantorij, 3 allen 
 

zending en zegen v. ……………….. 
 In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

Amen 
  
orgelspel  

 
schaalcollecte  bestemd voor het Logeerhuis De Buren (Samen 010)  

Logeerhuis De Buren aan de Maashaven biedt uitkomst 
wanneer men bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname naar 
huis mag, maar nog steun nodig heeft waarvoor geen 
indicatie zorg en verblijf wordt afgegeven. En niet iedereen 
beschikt over mantelzorgers. In het Logeerhuis kan men met 
hulp en ondersteuning van vrijwilligers in eigen tempo 
aansterken, revalideren en reactiveren in een huiselijke 
omgeving. Ook mensen met een chronische ziekte van wie de 
mantelzorger even pauze nodig heeft, kunnen hier verblijven. 
Om dit werk te kunnen blijven doen, hebben zij uw financiële 
steun hard nodig.  
De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan het 
welzijn van de gasten! 
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         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 2). 
 

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

Wilt  u  s. v. p. het koor pas verlaten, nadat het Avondmaalszilver is uitgedragen 
 _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ __ _ _ _ _  _ _ _ _   
 

 

In deze dienst:   
Voorganger ds. Harold Schorren, Laurenspastor  
Ouderling Marco Hoogerbrugge 
Diakenen Neline van Meijeren, Peter van Wijk 
Orgel  Hayo Boerema 
Laurenscantorij Wiecher Mandemaker 
Kindernevendienst Paul Absil 
Oppas  Pepijn Bakker 
Ontvangst/koffie Peter van Burg en Henk Moerman 
Collecte Johan Beijlevelt, André Ouwehand 
Zilverafwas  Adrie Beijlevelt, Peter van Wijk 
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Agenda: vanavond 19.00u. Gregoriaanse Vespers 
  

10 januari 12.15u. Alledagkerk GEEN DIENST 
15 januari 
 

  9.00u. 
10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
Cantatedienst 

vg. ds. Wout van der Spek 
vg. hr. Tom Boesten  
vg. Harold Schorren 

17 januari 12.15u.  Alledagkerk vg. ds. Iet Buijser 
orgel: Jan Teeuw 

22 januari   9.00u. 
10.30u 
19.00u. 

Vroegdienst 
Schrift & Tafel, LP 
Vespers 

vg. ds. Rob van Waarde 
vg. ds. Harold Schorren 
vg. niet bekend 

24 januari 12.15u. Alledagkerk vg. Tjaard Barnard 
29 januari   9.00u. 

10.30u 
19.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
Bachorgelvespers 

vg. ds. René van Loon 
vg. ds. Marianne Boogaard 
vg. Kees Blijdorp 

31  januari 12.15u. Alledagkerk vg. ds. Harold Schorren 
 5 februari   9.00u. 

10.30u. 
19.00u. 

Vroegdienst 
Dienst MKOG 
Choral Evensong 

vg. hr. Aad van Endhoven 
vg. ds. Sandra van Zeeland 
vg. ds. Jan de Visser 

 

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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