
Orde van de online dienst op kerstmorgen 25 december 2021 GTSTP in Ten Post 

 

Voorafgaand aan de dienst muziek: o Magnum mysterium  

https://www.youtube.com/watch?v=hoF6so_cIdY 

 

Welkom door ouderling van dienst 

Lezen: Mattheus 1: 18-25. De geboorte van Jezus Christus  

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt 

aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 

Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en 

dacht erover haar in stilte te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een 

droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria 

bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een 

zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit 

alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is 

gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam 

Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. 24 Jozef werd wakker en deed 

wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, 25 maar hij had 

geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam 

Jezus. 

Muziek:  lied 473 : 1, 3   Er is een roos ontloken 

https://www.youtube.com/watch?v=ngwpviV1d08 

Er is een roos ontloken 

uit barre wintergrond, 

zoals er was gesproken 

door der profeten mond. 

En Davids oud geslacht 

is weer opnieuw gaan bloeien 

in 't midden van de nacht. 

 

Die bloem van Gods behagen 

heeft, naar Jesaja sprak, 

de winterkou verdragen 

als allerdorste tak. 

O roos als bloed zo rood, 

God komt zijn volk bezoeken 

in 't midden van de dood. 

 

Bemoediging en groet 

Gebed 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hoF6so_cIdY
https://www.youtube.com/watch?v=ngwpviV1d08


Lied 478 Komt verwondert U hier mensen 

https://www.youtube.com/watch?v=gaBmXdWxsAQ 

Komt, verwondert u hier, mensen, 

ziet, hoe dat u God bemint, 

ziet vervuld der zielen wensen, 

ziet dit nieuw geboren 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. 

 

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. 

 

Lezingen: 

Jesaja 52: 7-10   

7 Hoe welkom is de vreugdebode 

die over de bergen komt aangesneld, 

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 

die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 

‘Je God is koning!’ 

8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 

samen barsten ze uit in gejuich, 

want ze zien het met eigen ogen: 

de HEER keert terug naar Sion. 

9 Breek uit in gejubel, 

ruïnes van Jeruzalem, 

want de HEER troost zijn volk, 

Hij koopt Jeruzalem vrij. 

10 De HEER ontbloot zijn heilige arm 

ten overstaan van alle volken, 

en de einden der aarde zien 

hoe onze God redding brengt. 

 

Johannes 1: 1-14 

https://www.youtube.com/watch?v=gaBmXdWxsAQ


Het Woord is mens geworden 

1 1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in 

het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat 

bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht 

schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, 

om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het 

licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en 

naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en 

toch kende de wereld Hem niet. 11 Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem 

waren hebben Hem niet ontvangen. 12 Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, 

heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op 

natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit 

God. 

14 Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en 

waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 

Lied 476, Nu zijt wellekome 

https://www.youtube.com/watch?v=29Uzzy8jH80 

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 

 

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. 

Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. 

Kyriëleis 

 

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land 

zij zochten onze Here met offerand. 

Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 

t'ere van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyriëleis 

 

Overdenking 

Muziek: O come, o come, Emmanuel – piano en cello 

https://www.youtube.com/watch?v=iO7ySn-Swwc 

Gebeden en gaven 

 1e collecte: Kinderen in de knel 

https://www.youtube.com/watch?v=29Uzzy8jH80
https://www.youtube.com/watch?v=iO7ySn-Swwc


 2e collecte:  Eigen kerk 

Lied 487, Eer zij God in onze dagen 

https://www.youtube.com/watch?v=9AJSc_phcAA 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Zegen 

Na afloop muziek: Hallelujah Andrea Bocelli en dochter 

https://www.youtube.com/watch?v=iIiqxyIuMJk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AJSc_phcAA
https://www.youtube.com/watch?v=iIiqxyIuMJk

