
 Dominicus     Epifanie, zondag 03 jan 2021 
+Amsterdam+ 
 

D E   T O E K O M S T   O P   H E T   S P E L 
 

Serie ‘Op weg naar een nieuwe geboorte’ 
 
 

ORDE VAN DIENST 

 
1.’Verschenen is de mildheid’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 19) 

2. Welkom door Juut Meijer 

3. Gebed, ontsteken het licht ‘Roep onze namen’ ( t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal) 

4. Lezing: Ex. 1: 15-19 

5. Muziek 

6. Gezongen lezing: ‘Het verhaal van de drie’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

7. Overweging door Gerhard Scholte 

8. ‘Wat geen oog heeft gezien’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen) 

9. Mededelingen en collecte 

10. Tafelgebed, met ‘Wat in stilte bloeit’ (t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen - Groen 68) 

11. Voorbeden en zegen 

12. ’Komt ons in diepe nacht ter ore’ (t. H. Oosterhuis, m. 1543 Genève 1551 - 45) 

 

NB zang in de kerk alléén door het Dominicuskoor 
 

 
Zang: David Cohen en Arjan van Baest (dirigent), piano/orgel: Herman Rouw 
Collecte zondag 27/12/2020: € 2001,50- (waarvan € 1106,50 via Givt) 
 

- - - - - - - - 

 

 

AGENDA 

- Zondag 10 januari: Thuiskomen. Overweging door Agnes Grond 
- Zondag 17 januari: Roeping. Overweging door Colet van der Ven 
 

- - - - - - - - 

 
 



- Mattheus 2: 1-18 (vert G. Scholte) 
 
 
1 Toen Jezus geboren was 
in Betlehem in Judea, 
in de dagen van koning Herodes, 
arriveerden, zie, magiërs uit het oosten 
in Jeruzalem. 
2 Zij zeiden: Waar is 
de pasgeboren koning der Judeeërs? 
Want wij hebben zijn ster gezien 
in het oosten en zijn gekomen 
om hem te huldigen! 
3 Maar toen koning Herodes dat hoorde 
was hij ontzet, en heel Jeruzalem met hem. 
4 Hij liet alle hogepriesters en 
schriftgeleerden 
van het volk samenbrengen  
en heeft het bij hen nagevraagd: 
‘Waar wordt de Gezalfde geboren?’ 
5 Zij zeiden tegen hem: 
In Betlehem in Judea! 
Zo immers is er geschreven 
door de profeet: 
6 En jij, Betlehem, land van Jouda, 
jij bent geenszins de kleinste 
onder de leiders van Jouda. 
Want uit jou zal de leidsman 
voortkomen die herder zal zijn 
over mijn volk Israël! (Micha 5,1-3) 
7 Toén riep Herodes in het verborgene de 
magiërs 
en deed bij hen nauwkeurig navraag 
naar de tijd dat de ster was verschenen. 
8 Hij stuurde hen naar Betlehem en zei: 
Ga daarheen, en zoek nauwkeurig alles uit 
over het jongetje. En als jullie het vinden, 
bericht het mij daarvandaan, 
zodat ook ík kan komen om het hulde te 
bewijzen! 
9 Gehoor gevend aan de koning gingen zij 
erheen. 
En zie,  
de ster die zij in het oosten hadden 
gezien ging hen voor,  
totdat hij kwam en bleef staan 
boven de plek waar het jongetje was. 
10 Toen zij de ster zagen 
verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 
11 Ze kwamen het huis binnen 
en ze zagen het jongetje, mét Maria, zijn 
moeder. 

En neergevallen bewezen zij het hulde.  
En ze openden hun schatkistjes 
en boden hem geschenken aan: 
goud, wierook en mirre.(Jes. 60,6) 
 
12 En in een droom gewaarschuwd  
om niet terug te gaan naar Herodes 
gingen zij langs een andere weg ervandoor 
naar hun eigen landstreek. 
13 En nadat zij ervan door waren gegaan 
verscheen, zie, een engel van JHWH 
in een droom aan Jozef 
en zei: ‘Word wakker en sta op, 
neem het jongetje en zijn moeder mee 
en sla op de vlucht naar Egypte. 
En blijf daar tot het moment dat ik het je zeg. 
Want Herodes begint weldra het jongetje 
te zoeken en wil het ombrengen!’ 
14 Nadat hij wakker geworden was 
en opgestaan, nam hij in de nacht 
het jongetje en zijn moeder mee, 
en ging ervan door naar Egypte. 
15 En daar is hij gebleven 
tot aan het einde van Herodes, 
zodat in vervulling ging 
wat door JHWH gesproken was 
door de profeet, toen hij zei: 
‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen!’ 
(Hos. 11,1) 
16Toen, 
toen Herodes zag dat er een spelletje 
met hem was gespeeld door de magiërs  
werd hij verschrikkelijk kwaad 
en zond hij mannen uit om alle jongens 
in Betlehem en in al haar gebieden 
uit de weg te ruimen, 
van twee jaar en daaronder, overeenkomstig 
de tijd die hij uiterst nauwkeurig 
had nagevraagd bij de magiërs. 
17 Toen ging in vervulling 
wat gesproken was door de profeet Jeremia, 
waar hij zegt: 
Er werd een stem gehoord in Rama, 
geween en vele weeklachten: 
18 Rachel die weende over haar kinderen, 
wilde zich geen troost laten toeroepen, 
omdat zíj er niet meer waren! (Jer. 31,15) 

 

 
 

- - - - - - - - 

  



MEDEDELINGEN 

- Er is een Zoom-bijeenkomst na de dienst: zie daarvoor de link op de website (op de 
luisterpagina), of zie de Agenda. 

- DE COLLECTE – DIGITAAL EN CONTANT 
Geeft u via Givt? Voltooit u dan wel uw registratie bij Givt? Anders 
ontvangen we uw gift niet. Zie de toelichting op de website of vraag 
ernaar bij het secretariaat! U kunt geven via de QR-code: 

In de kerk kunt u ook contant geven – u kunt uw gift kwijt in de Rode 
Zuil bij de ingang. 

- LOCKDOWN 15 DEC – 19 JAN 
De lockdown van 15/12 heeft ook grote gevolgen voor de Dominicus:  

▪ De vieringen vanaf nu tot en met zondag 17 januari 2021 zijn – helaas – 
zonder bezoekers. Alleen de medewerkenden aan de viering zijn in de 
kerk aanwezig. 

▪ Er vinden gedurende de hele periode live vieringen vanuit de Dominicus 
plaats, die echter uitsluitend online te volgen zijn in beeld en geluid via: 
dominicusamsterdam.nl/luister/ . Wie moeite heeft met de techniek wordt 
verzocht contact op te nemen met het secretariaat. 

▪ De groepen kunnen helaas in de periode tot en met 18 januari 2021 niet 
bij elkaar komen. Hen wordt geadviseerd om online ontmoetingen te 
realiseren. Wie daar hulp bij nodig heeft, kan contact opnemen met het 
secretariaat. (Ook voor vergaderingen via Zoom) 

▪ De openstelling van de kerk op vrijdag- en zondagmiddag komt te 
vervallen. 

▪ Verhuuractiviteiten met bezoekers kunnen niet doorgaan in de komende 
periode. 

▪ Wilt u contact opnemen met een mede-Dominicusbezoeker maar heeft u 
de contactgegevens niet, dan kan het secretariaat u daarbij helpen. 

▪ Wilt u contact met de contactgroep of pastores? U vindt de 
contactgegevens op de hieronder! 

www.dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus/ 

PASTORAAT De pastores van de Dominicus, Eva Martens en Juut Meijer, zijn 
bereikbaar voor een gesprek of een afspraak. 
Tel/mail: 020 -6226171, Evamartens@dominicusamsterdam.nl  
Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl 
Contact met de Dominicus tijdens ziekte of anderszins? Bel de 
contactgroep, Arie Kempkes, tel. 06-47452143 

SECRETARIAAT Het secretariaat van de Dominicus is geopend (onder voorbehoud) 
op di-vrijdag van 9.00 - 12.00 u en op afspraak (mobiel 06-
45503644) 

NIEUWSBRIEF U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via 
www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/ 
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