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Deadline: “Iedereen is van de wereld” 
 

Welkom 
 

Zingen Lied 477: 1, 2 en 5 
 

1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
 komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
 Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
 Komt, laten wij aanbidden,  
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

2 De hemelse eng’len, riepen eens de herders 
 weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
 Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 
 Komt, laten wij aanbidden,  
 komt, laten wij aanbidden, 
 komt, laten wij aanbidden die koning. 
 

5 Zingt aarde en hemel, zingt nu eng’lenkoren, 
 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. 
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Zingen Lied 478: 1 en 4 
 

1 Komt, verwondert u hier, mensen, 
 ziet, hoe dat u God bemint, 
 ziet vervuld der zielen wensen, 
 ziet dit nieuwgeboren kind! 
 Ziet, die ’t woord is, zonder spreken, 
 ziet, die vorst is, zonder pracht, 
 ziet, die ’t al is, in gebreken, 
 ziet, die ’t licht is, in de nacht, 
 ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, 
 wordt verstoten, wordt veracht. 
 

4 O Heer Jesu, God en mense, 
 die aanvaard hebt deze staat, 
 geef mij wat ik door U wense, 
 geef mij door uw kindsheid raad. 
 Sterk mij door uw tere handen, 
 maak mij door uw kleinheid groot, 
 maak mij vrij door uwe banden, 
 maak mij rijk door uwe nood, 
 maak mij blijde door uw lijden, 
 maak mij levend door uw dood! 
 
 
Gebed om ontferming over en verbinding met de wereld 
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Glorialied 487  
 

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. 
 

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 Lam van God, Gij hebt gedragen 
 alle schuld tot elke prijs, 
 geef in onze levensdagen 
 peis en vreê, kyrieleis. 
 Gloria in excelsis Deo. 
 Gloria in excelsis Deo. 
 
Lezen: Lukas 1: 26 - 38  (De engel bij Maria)  
 
Deadline: Mary did you know 
 
Lezen: Lukas 2: 1 - 7 (Geboorte van Jezus)  
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Zingen Lied 483 
 

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

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

3 Stille nacht, heilige nacht! 
 Vred’ en heil, wordt gebracht 
 aan een wereld, verloren in schuld; 
 Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
 Amen, Gode zij eer! 
 Amen, Gode zij eer! 
 
Lezen: Lukas 2: 8 - 14 (De engelen en de herders)  
 
Deadline: In nije dei  (Wês maar net bang)  
 
Woorden van verbinding  (Verkondiging) 
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Samen met Deadline zingen Lied 481 
 Deadline: 1 en de gemeente: 2 en 3 
 

1 Hoor, de eng’len zingen d’ eer 
 van de nieuw geboren Heer! 
 Vred’ op aarde, ’t is vervuld: 
 God verzoent der mensen schuld. 
 Voeg u, volken, in het koor, 
 dat weerklinkt de hemel door, 
 zing met algemene stem 
 voor het kind van Betlehem! 
 Hoor, de eng’len zingen d’ eer 
 van de nieuwgeboren Heer! 
 

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 eng’len zingen d’ 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 eng’len zingen d’ eer  
 van de nieuwgeboren Heer! 
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Gebeden  
 

Zingen met Deadline: Lied 484 (Go tell it on the mountain) 
 

 Refrein:  Go, tell it on the mountain, 
   over the hills and everywhere; 
   go, tell it on the mountain 
   that Jesus Christ is born. 
 

1 While shepherds kept their watching 
 o’er silent flocks by night, 
 behold, throughout the heavens 
 there shone a holy light. 
  

 Refrein: 
 

2 The shepherds feared and trembled 
 when lo! above the earth, 
 rang out the angel chorus 
 that hailed our Saviour’s birth! 
  

 Refrein: 
 

3 Down in a lonely manger 
 the humble Christ was born, 
 and God sent our salvation 
 that blessed Christmas morn. 
 

 Refrein: 
 
Collecte 
 
Deadline: Power of love  
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Slotlied: Ere zij God 
 

Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
Ere zij God in den hoge (2x) 
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x) 
In de mensen, in de mensen, een welbehagen 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen 
Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen een welbehagen 
Amen, amen. 
 
Zegen 
 
Deadline: “Pak nu maar mijn hand”  
 
 

 

Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten 
met warme chocolademelk of Glühwijn 

 
 


