
Liturgie Open Kring, Eerste Kerstdag 2019 
Thema: ‘wonen in het Woord’ 

 

Voorganger: ds. Cor Baljeu 
Met medewerking van Ton Lans, organist,  

Jeroen Huzen, trompettist en Jan Noorlag, solist.  



Zingen voor de dienst 
 
Lied 476 

 
 
2 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 

daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis. 

 
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.’ Kyrieleis. 

 
4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerand’. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.  Kyrieleis.  



Lied 481 

 
 
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 engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren 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 engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 

Lied 477: 1, 2, 3 

 
 
2 De hemelse engelen 

riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige 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. 

  



Welkom en mededelingen 
 
Openingslied 486: 1, 2 (staand) 

 
 
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 citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 

  



Groet (staand) 
v. De Heer zij met u 
a. ook met u zij de Heer 
 
Bemoediging (staand) 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. Wees welkom, want het licht is geboren  
a. sterker dan alle duisternis  
v. Wees welkom want ook jij bent voor het licht bestemd  
a. wij danken God 
v. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden…  
a. … en laat ons weer in vrede leven.  
v. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest  
a. Amen 
 
Lied 491: eerste 3 regels solo, laatste 3 regels allen 

 
 
De grote kaars  
 
Lied 491: eerste 3 regels solo, laatste 3 regels allen 
 
  



Psalm 98: 3 

 
 
Kyriegebed 
Lied 301k 

 
 
  



Gloria 

 
+ lied 487: 1, 2 

 
 

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. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Kinderkring  Lucas 2: 1-20  Geef licht! 
De herders in het veld horen van een engel 
dat Jezus geboren is. Aan het eind van het 
verhaal loven en prijzen ze God; zo 
verspreiden zij het licht. Ook wij vieren met 
kerst dat we het licht door mogen geven.  



Projectlied 

 

 
 
Lezing: Jesaja 52: 7-10 
 
Lied 482: 1, 3 

 



 
3 Godlof, een kind is ons geboren, 

een held zal onze koning zijn, 
die raadsman, God-met-ons zal heten – 
die zoon zal ons tot vader zijn! 
Vorst die met vrede ons wil kronen 
van nu af tot in eeuwigheid, 
de Eeuwige zal hem doen tronen 
op recht en op gerechtigheid. 

 
Lezing: Johannes 1: 1-14 
 
Lied 494: 1, 2 
 

 
 
2 Gij zijt ons doorgegeven 

een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 

 
Overdenking 
 



Meditatie  Joy to the world 
 
Lied 480: 1, 2, 4 

 
 
2 Geen woorden zijn te vinden 

dat ik begrijpen zal 
hoe God als hemels kindje 
moet slapen in een stal. 
U Heer, mijn levensadem, 
het hoogste woord van God, 
vindt minachting op aarde, 
moet slapen in een grot. 

 
4 Kom in mijn hart en woon er, 

het is geen vreemde plek, 
u zelf hebt mij veroverd, 
blijf in mij toegedekt. 
Ik ben met ziel en zinnen 
geopend, wonderstil. 
Kom, wikkel U, Heer Jezus, 
in diepten van mijn ziel. 



 
Gebeden 
Lied 1005 refrein – als antwoord op de gebeden 

 
 
Onze Vader (tekst lied 369d) 
 Onze Vader in de hemel,  
 laat uw naam geheiligd worden,  
 laat uw koninkrijk komen,  
 en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
 Vergeef ons onze schulden,  
 zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
 En breng ons niet in beproeving,  
 maar red ons uit de greep van het kwaad.  
 Want aan U behoort het koningschap,  
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid.  
 Amen. 
 
Collecten (ondertussen spelen organist en trompettist ‘ding dong 
merrily on high’ en de kinderen komen terug in de kerk) 
1e voor de Diaconie, 2de voor de kerk. 
Bij de uitgang de Kerstcollecte voor Kinderen in de knel  
Het thema bij deze collecte is “Geef licht aan kinderen in Moldavië.” In 
Moldavië, het armste land van Europa, krijgen kinderen vaak niet de zorg 
die ze nodig hebben. De christelijke organisatie Bethania biedt hun 
naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltijd en 
psychosociale begeleiding. (voor verdere informatie: zie 
kerkinactie.nl/opvangmoldavie). 
 
 
 
 
  



Slotlied 477: 4, 5 (staand) 

 
 
5 Zingt aarde en hemel, 

zingt nu engelenkoren, 
zingt alle scharen rondom de troon: 
Glorie aan God en vrede voor de mensen! 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

Zending en zegen (staand) 
  



 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bijzondere Top2000-kerkdienst op 29 december 2019 in de 
Open Kring 
Op zondag 29 december om 9.30 uur aanstaande vindt er een 
Top2000-kerkdienst plaats in de Open Kring. Deze kerkdienst 
haakt aan bij de traditionele Top 2000 van NPO Radio 2. 
Ds. Cor Baljeu gaat voor in deze kerkdienst, een aantal nummers 
wordt live gespeeld door de jongerenband ‘’Brand New’’. Wil je 
eens een ander soort kerkdienst mee maken, dan ben je van 
harte uitgenodigd! 

  



 


