
 

 
 
 

                   

    
 
 
                              OPEN HUIS 
 
              -VAN DE KERKEN VOOR IEDEREEN- 
 



 

 
 
 

1.  Welkom: gedicht 
 
2.  Lied: Komt allen tezamen. 
 
3.  Voorgerecht 
 
4.  Kerstverhaal: Lucas 2,  1 t/m 14 
 
5.  Buffet 
 
6.  Lied: Nu zijt wellekome.   
 
7.  Slotgedachte: Vrede voor de inloop 
 
8.  Nagerecht. 
 
 
 
Afsluiting met koffie en thee  
 
                       

                       
 



 

 
 
 

Vanavond doen we de lichtjes aan  
En laten we niemand buiten staan 
 
Kom erbij, we vieren samen feest 
’t is nog nooit zo mooi geweest 
 
Voor allen is er lekker eten 
En gezelligheid moet je weten 
 
We luisteren naar het kerstverhaal 
En ook zingen we allemaal 
 
Een warm welkom voor iedereen 
Kerstmis brengt ons allen bijeen 

         
 



 

 
 
 

 
 
Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
      
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. 
 
 



 

 
 
 

   
 
In die tijd kondigde keizer Augustus een 
decreet af dat alle inwoners van het rijk zich 
moesten laten inschrijven. Deze eerste 
volkstelling vond plaats tijdens het bewind 
van Quirinus over Syrië. Iedereen ging op 
weg om zich te laten inschrijven, ieder naar 
de plaats waar hij vandaan kwam. 
Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea 
naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David 
afstamde, om zich te laten inschrijven 
samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, 
die zwanger was. Terwijl ze daar waren, 
brak de dag van haar bevalling aan en ze 
bracht een zoon ter wereld, haar 
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een 
doek en legde hem in een voederbak omdat 
er voor hen geen plaats was in het 
nachtverblijf van de stad. 
Niet ver daarvandaan brachten herders de 
nacht door in het veld, ze hielden de wacht 
bij hun kudde.  
Opeens stond er een engel van de Heer bij 
hen en werden ze omgeven door het 



 

 
 
 

stralende licht van de Heer zodat ze hevig 
schrokken. De engel zei tegen hen: “ Wees 
niet bang want ik kom jullie goed nieuws 
brengen, dat het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen; vandaag is in de stad 
van David voor jullie een redder geboren. Hij 
is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het 
teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind 
vinden dat in een doek gewikkeld in een 
voederbak ligt”. En plotseling voegde zich bij 
de engel een groot hemels leger dat God 
prees met de woorden: “Eer aan God in de 
hoogste hemel en vrede op aarde voor alle 
mensen die hij liefheeft”. 
 
 
         

                                      



 

 
 
 

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer, 
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer. 
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit 
meer. 
Kyriëleis 
 
Herders op de velden hoorden een nieuw 
lied, 
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet 
‘Gaat naar gene straten en gij zult Hem 
vinden klaar 
Bethlem is de stede, daar is ’t geschied 
voorwaar’ 
Kyriëleis  
                        
 



 

 
 
 

                        
 

 
Vrede voor de inloop 
gegrond op goed vertrouwen 
Een deur die altijd open staat 
 
Vrede voor dit huis 
een rustplaats langs wegen 
voor wie om onderkomen vraagt 
 
Vrede voor deze plek 
gezegend met liefde en aandacht 
Voor wie er warm verblijven 
 
Vrede voor dit huis 
dat wij de warmte mogen delen 
en het Kerstkind ons allen behoedt 
 
 



 

 
 
 

                         
                     

         
 
 
 
 

 
 
 
Naast de normale openingstijden van 
aankomend weekend bent u ook welkom op: 
 
Oudejaarsavond  31 december  
van 19.00 tot 21.00 uur 
 
Nieuwjaarsdag; woensdag 1 januari  
van 10.00 tot 12.00 uur. 



 

 
 
 

                                                 
                            


