
Gebed 
(Open Deur pagina 6, in beurtspraak)

Slotlied: Eer zij God in onze dagen
(Gezang 134 Liedboek voor de kerken, Gezangen voor liturgie 436)

1. Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo (2x).

Slottekst: Het licht is uitgezaaid 
(Open Deur pagina 9)

Liturgie bij Open Deur | kerst 2009www.open-deur.nl4 1

OECUMENISCH MAANDBLAD

Jaargang 75 / LITURGIE

December 2009

Kerstliturgie 2009 

 Midden in de winternacht

Inleiding
Licht schept orde in de chaos. God spreekt: Er zij 
licht! De nacht brengt de dag aan het licht.
De nacht van de uittocht; het volk Israel verlaat het 
slavenhuis. Er gloort toekomst aan de horizon. Een 
nieuwe dag, met nieuwe kansen. 
De nacht als beeld voor verdrukking en ellende.  
Voor alle mensen in duisternis gezeten zal een licht 

opgaan, aldus het visioen van de profeet Jesaja. 
Zo wordt de kerstnacht een nacht van hoop. De 
hemel gaat open. Een kind ons geboren; God met 
ons. Zo menselijk nabij. 
Hoop voor alle volkeren, voor allen die in duisternis 
zijn gezeten. 

Deze liturgie is samengesteld door Paul van der Waal, predikant bij de krijgsmacht en redactielid van Open 
Deur. De liturgie hoort bij het kerstnummer van oecumenisch maandblad Open Deur, december 2009.
Een proefabonnement kost 5 euro (4 nummers), een jaarabonnement 29 euro. Losse nummers zijn te bestellen 
bij Boekencentrum Uitgevers, tel. 079-3628628, e-mail: abonnementen@boekencentrum.nl. 

Verantwoording: Openingstekst. Uit: In het huis van de levende. Gebeden om te zeggen of te zingen. 
Boekencentrum, Zoetermeer, 1995; Gedicht Midwinter, Ad den Besten. Uit: Een stem boven het water uit. Bosch 
en Keuning, Baarn, 1973; Slottekst. Uit: De mens in het kind. Gedachten en gedichten rond Kerst. Sytze de Vries. 
Meinema, Zoetermeer, 2007.

Openingslied: Komt ons in diepe nacht ter ore 
(Gezang 160 Liedboek voor de Kerken, Verzameld Liedboek 402, melodie: Psalm 118)

1. Komt ons in diepe nacht ter ore:   
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam.    
Opent uw hart, gelooft uw ogen,       
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van alzo hoge
hier menselijk aan ons geschiedt. 

2. Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

3. Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede –
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

Tekst: Huub Oosterhuis
Melodie: Genève, 1551

Zingen: Stille nacht
(Gezang 143 Liedboek voor de Kerken)

1. Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

2. Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

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 (2x).

3. Stille nacht, heilige nacht!
Vreed’en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo (2x).    
 
Tekst: W. Barnard
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Zingen: Klein Magnificat
(Open Deur pagina 15, te zingen op de melodie van ‘Midden in de winternacht’)

1. Grote goedheid, God ben jij,
midden onder mensen,
want je maakt de armen vrij 
en vervult hun wensen.
Langzaam, zeker, komt jouw tijd:
alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan
zal dan achter gaan
en voortaan, opgestaan,
zal de arme leven
en de toon aangeven.

Lezen: Matteus 2:1-12

Zingen: Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer
(Gezang 145 Liedboek voor de Kerken)

1. Nu zijt wellekome 
Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, 
van alzo veer.
Nu zijt wellekome 
van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk 
zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Lezen: Matteus 2:13-15

Zingen: Wie schön leuchtet der Morgenstern
(Gezang 157 vers 1 en 2, Liedboek voor de Kerken)

1. Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk, vriendlijk,
schoon en heerlijk, zo begeerlijk,
mild in ’t geven,
stralend, vorstelijk verheven.

Meditatieve tekst 
De Vuuraanbidders (Open Deur pagina 8 en 9) of
Sterker dan het kwaad (Open Deur  pagina 6)

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?
Refrein

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:
Refrein: 
Laat de bel bim-bam,
laat de trom, rom-rom
kere om, kere om, 
laat de beltrom horen:
Christus is geboren!    

Tekst: H.L. Prenen

Openingstekst: In het huis van de levende

Stem 1:
O God, wij horen geen engelenboodschap 
En knielen niet neer bij de kribbe,
Wij zien geen ster die ons voorgaat
En bieden geen kostbaarheden aan,
Wij houden niet de wacht bij de tempel
En nemen het kind niet in de armen,

Stem 2: 
Wij horen verhalen van hoop
En worden aangevuurd
Om op onze plaats en in onze tijd
Uw geschiedenis mee te maken.

Allen: 
O God, wil ons zo aanspreken
Dat wij als mensen van uw welbehagen
Bij licht en bij donker
Uw glorie bezingen,
Uw vrede behartigen.                                         Tekst: Wim van der Zee

Lezen: gedicht ‘Midwinter’ 
(Open Deur pagina 5)

Zingen: Midden in de winternacht  

1. Midden in de winternacht 
ging de hemel open
die ons heil der wereld bracht, 
antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Refrein:
Laat de citers slaan, 
blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, 
laat de beltrom horen:
Christus is geboren. 

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?
Refrein 

Lezen: Matteus 1:18-25 

2. Groot zal zijn het klein verhaal
van de allerminsten.
Dood zal zijn de koopmanstaal
van profijt en winsten.
Langzaam, zeker, komt jouw tijd:
alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan
zal dan achtergaan
en voortaan, opgestaan,
zal de arme leven
en de toon aangeven

2. 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.
Bethlehem is de stede, 
daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyriëleis.

2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon
o Zoon van God, Maria’s zoon,
een hooggeboren Koning.
O lelie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.
Gij zijt altijd
hosianna, hemels manna,
dat wij eten, 
nooit meer kan ik U vergeten. 

3. Stap voor stap en voet bij stuk
zul jij verder komen,
tot de aarde met geluk
vol begint te stromen.
Langzaam, zeker, komt jouw tijd;
alle wegen omgeleid.
Wie vooraan wou staan
zal dan achtergaan
en voortaan, opgestaan,
zal de arme leven
en de toon aangeven.

Tekst: Jan van Opbergen

3. Wijzen uit het Oosten
uit zo verren land
zij zochten onze Here 
met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk 
mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, 
dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.

Tekst: Philipp Nicolai 
Vert. J.W. Schulte Nordholt 


