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OECUMENISCH MAANDBLAD

Jaargang 76 / LITURGIE

December 2010 Kerstliturgie  2010 

 Opnieuw beginnen

Deze liturgie is samengesteld door Aart Mak, pastor bij Kerk Zonder Grenzen (het omroeppastoraat 
van Radio Bloemendaal) en redactielid van Open Deur. De liturgie hoort bij het kerstnummer 
van oecumenisch maandblad Open Deur, december 2010. Losse nummers zijn te bestellen bij 
Boekencentrum Uitgevers, e-mail: abonnementen@boekencentrum.nl, tel. 079-3628628. Een 
proefabonnement kost 5 euro (4 nummers), een jaarabonnement 30 euro. 

Verantwoording
Welkom: Renata Barnard, uit: Open Deur dec. 2010; Gebed: Sytze de Vries, uit: Geboren als geroepen (Meinema, 
1988); Teksten tussen de bijbellezingen: Paul van der Waal, uit Open Deur dec. 2010; Als appelbloesem in de 
winter: Marijke de Bruijne, uit Open Deur dec. 2010; Zegen: Jurjen Beumer.

Welkom 
Een kaars wordt aangestoken

Sinds het begin is er het spreken,
sinds het begin God zo nabij.
Het licht der mensen 
schijnt in de wereld,
overwint duisternis.

Wees ons nabij,
Christus ons licht
schijn in het duister.
Wees ons nabij,
zodat het licht ons leven doet.

Sinds het begin mogen wij leven,
sinds het begin vanuit het woord,
dat hier op aarde
waarheid, genade,
licht in het duister is.

Zingen: Al wie dolend in het donker
(Melodie: ‘Once in Royal David’s city’, ‘In de stad van Koning David’)

1. Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht:
vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

Gebed:
Wij komen hier, o lieve God,
uit naam van alle mensen.
Wij wonen op een wereld, waar
wij moeten leven met elkaar
en ieders vrede wensen.
De zorgen, het verdriet
van wie geen licht meer ziet;
de dood slaat steeds weer toe;
zo hopeloos en moe
zijn velen op de aarde, Heer.
Voor hen roepen wij telkens weer:
Kyrie eleison, 
Heer, ontferm U toch!

3. Tot de groten zal Hij spreken,
even weerloos als een lam;
het geknakte riet niet breken,
Hij bewaakt de kleine vlam:
hoort en ziet het levend teken
van een God die tot ons kwam.

Tekst: Henk Jongerius
Melodie: H.J. Gauntlett (1805-1876)

Zo roepen wij, o lieve God:
ontferm U over allen.
Wij weten dat elk mensenkind
bij U de rechte vrede vindt,
niet uit Uw hand zal vallen.
Vergeef ons, als ook wij
Uw Naam vergeten zijn,
en niet meer weten hoe
te leven naar U toe.
Maar uw barmhartigheid is meer
dan onze liefdeloosheid, Heer:
Kyrie eleison,
Heer, ontferm U toch!  

2. Onze lasten zal Hij dragen,
onze onmacht totterdood;
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood.
Nieuwe vrede zal er dagen
liefde straalt als morgenrood.

Wij bidden hier, o lieve God
uit naam van al die kleinen,
dat niet de hoop verloren gaat,
’t geloof, dat U dicht bij hen staat,
geen liefde zal verdwijnen.
De oorlog, die hier woedt
en mensen vluchten doet −
de honger, die men lijdt,
het kind, dat eenzaam schreit.
Voor wie niet meer kan bidden, Heer,
voor hen roepen wij telkens weer:
Kyrie eleison,
Heer, ontferm U toch!

Zingen: 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,
gloria in excelsis Deo.

Zingen: Zal er ooit een dag van vrede 
(Tussentijds 193)

1. Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen
levenslang gebroken zijn?

2. Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn.

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

5. Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

6. Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Tekst: Henk Jongerius
Melodie: Chorale Book for England 1863

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. Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

4. Zie de sterren aan de hemel,
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die lacht.

Zegen:
We gaan zo weer
komen opnieuw in beweging
herinneren ons
en kijken vooruit,
beginnen opnieuw
onszelf en onze talenten te geven
aan wat wij leven en samenleven noemen.

Daarom zegenen wij elkaar in de naam van 
de Vader die de bron is van alle leven, 
de Zoon die de weg ten einde is gegaan 
en de Geest die moeder is en ons troost.
Amen.
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Lezen: Lucas 2:8-16

Verhaal:
Nachtwerk (Open Deur pagina 8 en 9) of
Het draait niet meer alleen om ons (Open Deur pagina 4) 

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.

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!

Lezen: Als appelbloesem in de winter  (Open Deur pagina 14)

Gebed:
O God,
beziel ons met de hoop
dat het kan en moet:
het leven koesteren en bewaren,
kwetsbare mensen eerbiedigen,
een dag beginnen als nieuw
een jaar omarmen als tijd van genade

Beziel ons met het geloof
dat het waar en te vertrouwen is:
dat we niet dood lopen in donker
maar onderweg zijn naar licht
dat we er niet alleen voor staan
maar bewegen in een stroom van mensen

En beziel ons met de liefde
die van geen ophouden weet:
om in onszelf en in elkaar
uw vingerafdruk te zien
uw beeld, uitgetekend in mensen,
in hun lijden, sterven en opnieuw beginnen. Amen.

Gezamenlijk gebed: Onze Vader

Opnieuw beginnen. Kan dat wel? En hoe doe je dat? Hoe krijg 
je oog voor het nieuwe, het onverwachte, dat soms toch al in 
de lucht hangt? 

Lezen: Prediker 1:9-10

Nieuw, nieuw, nieuw. Ook met kerst klinkt dat: we steken 
ons aan het eind van het jaar in nieuwe kleren, we maken 
plannen voor een nieuw jaar. Kerst wordt een feest van 
consumeren. Van marketing en reclame. Het kan niet op. Vol 
pracht en praal treden mensen naar voren.
Kerst is inderdaad feest van vernieuwing, maar is dat omdat 
het licht uit de duisternis tevoorschijn mag komen. Midden in 
de duisternis gaat een licht op. Hemel en aarde worden nieuw 
gemaakt, als nieuw aan het licht gebracht. Dat zou de diepe 
betekenis kunnen zijn van het begrip ‘nieuw’: opnieuw.
In het visioen van een nieuwe hemel en aarde gaat het dan 

Wat wij het Nieuwe Testament noemen, is in feite het Oude 
Testament als nieuw, opnieuw. In de verhalen over Jezus 
wordt vaak gezegd dat de mensen die hem aanhoren niet 
goed raad weten met zijn woorden. Is dit soms een nieuwe 
leer die wordt verkondigd? Nee, het zijn oude en vertrouwde 
woorden die als nieuwe muziek in onze oren klinken. Dat 
zorgt voor verandering en ommekeer, of we willen of niet. 
Het oude en vertrouwde wordt als nieuw, en het nieuwe blijkt 

Muzikaal intermezzo

Jezus is volkomen nieuw. Nog nooit eerder was er zo iemand 
op aarde. Tegelijk is hij oeroud. Zo lang verwacht, zo diep 
geworteld in de geschiedenis van God en mensen.

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.

om deze aarde en deze hemel. Die zullen als nieuw aan het 
licht komen. Hun oorspronkelijke betekenis wordt onthuld. 
Ze hebben de oorspronkelijke glans hervonden, de glans die 
de Eeuwige geeft. In menig psalm worden we opgeroepen tot 
het zingen van een nieuw lied. ‘Zingt een nieuw lied voor God, 
want grote wonderen zijn ons geschied.’ We zaten in zak en 
as, doch dankzij redding van Godswege zijn we weer bij onze 
positieven gekomen. We hebben onszelf hervonden en kunnen 
als nieuwe mensen opleven.
(uit: Open Deur)

opeens ontzettend oud te zijn. 
Zo brengt het nieuwe jaar ons nieuwe kansen, waarvan je 
moet zeggen dat ze verdraaid veel lijken op eerder geboden 
kansen. ‘Nieuw’ betekent dan zoiets als: een nieuw exemplaar 
van het oude. Weer een jaar van hetzelfde. Maar een nieuw 
jaar kan voor verandering zorgen, zodat op het oude iets 
nieuws kan worden gebouwd. 
(uit: Open Deur)

Zingen: Nu daagt het in het oosten
(Gezang 124 Liedboek voor de Kerken)

1. Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

Lezen: Jesaja 9:1-6

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten ’t morgenrood.

2. De duisternis gaat wijken
van d’eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
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