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- VOORAF GEZONGEN KERSTLIEDEREN 
 
 
1. WIJ KOMEN TEZAMEN 
 

Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken, 
een lied moet weerklinken voor Betlehem: 
Christus geboren zingen d'eng'lenkoren. 
 

Venite adoremus, Venite adoremus, 
Venite adoremus, Dominum. 
 

Drie wijzen met wierook kwamen er van verre, 
zij volgden zijn sterre naar Betlehem. 
Herders en wijzen komen Jezus prijzen. 
Venite… 
 

Ook wij uitverkoren mogen U begroeten 
en kussen uw voeten, Emmanuël. 
Wij willen geven hart en geest en leven. 
Venite… 
 
 
2. VENI EMMANUEL 
 
 
Veni, veni, Emmanuel, 
Captivum solve Israel, 
Qui gemit in exilio 
Privatus Dei Filio. 
Gaude, gaude! Emmanuel 
Nascetur pro te, Israel. 
 
Veni, o Jesse Virgula; 
Ex hostis tuos ungula, 
De specu tuos tartari 
Deduc et antro barathri. 
Gaude, gaude! Emmanuel 
Nascetur pro te, Israel. 
 

 
 
 
Veni, veni, o Oriens 
Solare nos adveniens; 
Noctis depelle nebulas 
Dirasque noctis tenebras. 
Gaude, gaude! Emmanuel 
Nascetur pro te, Israel. 
 
 
 
 

 



3. CHRISTMAS LULLABY 
 

 
Clear in the darkness a light shines 

in Bethlehem： 

Angels are singing, their sound fills 
the air. 
Wise men have journeyed to greet 
their Messiah; 
But only a mother and baby lie 
there. 

'Ave Maria, ave Maria'： 

Hear the soft lullaby the angel 
hosts sing. 
'Ave Maria, ave Maria, 
Maiden, and mother of Jesus our 
King'. 
 
 
Where are his courtiers, and who 
are his people? 

Why does he bear neither sceptre 
nor crown? 
Shepherds his courtiers, the poor 
for his people, 
With peace as his sceptre and love 
for his crown. 
Ave… 
 
What though your treasures are 
not gold or incense? 
Lay them before him with hearts 
full of love. 
Praise to the Christ child, and 
praise to his mother 
Who bore us a Saviour by grace 
from above. 
Ave… 
 

 
4. MUZIEK 
 
 
5. EER ZIJ GOD 
 

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. (2x) 
 

Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. Gloria… 
 

Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê, kyrieleis. Gloria… 
 

6. ES IST EIN ROS 
ENTSPRUNGEN 
 

Es ist ein Ros entsprungen aus 
einer Wurzel zart 
Wie uns die Alten sungen von 
Jesse kam die Art 
Und hat ein Blümlein bracht 
Mitten im kalten Winter wohl zu der 
halben Nacht. 
 
Das Rösslein das ich meine davon 
Jesaias sagt 
Hat uns gebracht alleine Marie die 
reine Magd 
Aus Gottes ew’gem Rat 
Hat sie ein Kind geboren wohl zu 
der halben Nacht. 

 
  



ORDE VAN DIENST 
 
- ‘STILLE NACHT’ ( gezongen door Jorn en David) 

- AANKONDIGING VAN JEZUS’ GEBOORTE 

- ‘LIEFDESLIED OP HET WOORD’  (t. J.Delver, m. T. Löwenthal) 

- WELKOM door HENK HILLENAAR 

- ‘NACHT VAN DROOM EN VERLANGEN’ (t. J.Delver, m. T. Löwenthal) 

- KERSTSPEL (op film) 

- FAURÉ : APRÈS UN RÊVE ( door Elin en Evert) 

- LEZING UIT JESAJA 11 en 35 

- ‘MAAR EEN GEBOORTE IS NIET MEER TE STUITEN’ 
(t.G. Achterberg, m. T.Löwenthal) 

- OVERWEGING door JUUT MEIJER 

- ‘KLEIN KERSTORATORIUM’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

- MEDEDELINGEN EN COLLECTE 

- ‘MIDDEN IN DE WINTERNACHT’ 

Midden in de winternacht 

ging de hemel open, 

die ons ’t heil ter wereld bracht, 

antwoord op ons hopen. 

Elke vogel zingt zijn lied, 

herders waarom zingt gij niet? 

Laat de citer slaan, 

blaast de fluiten aan, 

laat de bel, laat de trom, 

laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

 

Vrede was er overal, 

wilde dieren kwamen 

bij de schapen in de stal, 

en zij speelden samen. 
Elke vogel… 

 

Ondanks winter, sneeuw en ijs 

bloeien alle bomen, 

want het aardse paradijs 

is vannacht gekomen 
Elke vogel… 

- TAFELGEBED 

- MUZIEK 

- VOORBEDEN met ‘KOM ADEM ONS OPEN’ (t. S. Prins, m. T. Löwenthal) 

- ZEGEN 

- ‘NU ZIJT WELLEKOME’ 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
AGENDA 
- De eerstvolgende dienst is op zondag 27 december om 11.00u. 
 



 
De overweging is na afloop van de dienst te vinden op de pagina  

’Wij doen/Toespraken’ op onze website 

NIEUWSBRIEF 
Wilt u via email van de Dominicus op de hoogte blijven? Schrijft u zich 

in op de website: dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 
 
COLOFON 
- Dominicuskwintet: Petra Meijerhof, Joanne Bosch, Jaap Kerr, Vincent 
Blum, Stan van Walstijn 
- Solisten: David Cohen en Jorn Bleijs 
- Piano/orgel: Evert van Merode 
- Viool: Anna Bleijs 
- Altiool: Elin Haver 
- Dirigent: Arjan van Baest 
 
Het kerstspel is gebaseerd op het verhaal ‘De wijzen uit het westen’ 
van Lieke van Duin en bewerkt tot spel door Esther van Steenis en Eva 
Martens. Gespeeld door Christoph, Julia, Leau Jana, Merel, Benjamin, 
Samuel, Saar, Esther en Ingeborg, geregisseerd door Joan Boonstra, 

gefilmd en gemonteerd door Wim Coenen. 
 
- Afbeelding voor: © Riet Deerenberg ‘Oecumene’, achter: © Caroline 
Waltman: ‘Tafel’ 
 
DOMINICUSKERK | SPUISTRAAT 12 | 1012 TS AMSTERDAM | TEL. 020 - 6242183 

NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL45 ABNA 0435 6572 08 
E-mail: secretariaat@dominicusamsterdam.nl 

www.dominicusamsterdam.nl  

HELPT U DE DOMINICUS IN BALANS TE HOUDEN ? 
 

Hadden we niets gedaan, dan stevenden we af op een tekort van € 40.000,- 

dit jaar Gelukkig hebben velen al gereageerd met een bijdrage zodat het 

verwachte tekort inmiddels voor bijna de helft is weggewerkt -we zijn op de 

goede weg!. Wij vragen uw steun – helpt u? U vindt de informatie en onze 

actie via: dominicusamsterdam.nl/financiele-actie 

Of geef via GIVT – scan de QR-code:   
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