
Dominicus            zondag 24 jan 2021 
+Amsterdam+ 
 
 

T E R U G K E E R 
 

Serie Grondwoorden 
 

ORDE VAN DIENST 

 
1. ‘Onstilbare tonen’ (t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal – Blauw 51) 

2. Welkom en gebed door Juut Meijer 

3. ‘Gij wacht op ons’ (t. H. Oosterhuis, m. B. Huijbers - 236) 

4. Lezing Klaagliederen 5:15-21 

5. Piano 

6. Lezing: ‘Moeder Gods’ – Taverner/Lermontov 

7. Overweging deel 1 door Annewieke Vroom 

8. ‘Mother of God, Here I Stand’ (J. Taverner) 

9. Overweging deel 2 door Annewieke Vroom 

10. ‘Over de eerbied’ (t. I. Gerhardt, m. B. Huijbers – Blauw 18) 

11. mededelingen en collecte 

12. Tafeldienst met ‘Als een feest’ (t. J. Meijer, m. A. van Baest) 

13. Voorbeden en zegen 

14. ‘Om Warmte’ (t. H. Oosterhuis, m. W. Kemp – Blauw 43) 

 
NB zang in de kerk alléén door de solisten. 

 

 
Zang door Arjan van Baest 
piano/orgel: Evert van Merode 
 
 
Collecte zondag 17/01/2021: € 1179,- (waarvan € 889,50 via Givt) 
 

- - - - - - - - 

AGENDA 

- Zondag 31 januari: Saamhorigheid. Overweging door Geeske Hovingh 
- Zondag 7 februari: Vertrouwen. Overweging door Henk Hillenaar 
 

- - - - - - - - 

 



- ‘Mother of God’ – Taverner – op grond van Lermontov 
 
Mother of God, here I stand now praying, 
Before this icon of your radiant brightness, 
Not praying to be saved from a battlefield, 
Not giving thanks, nor seeking forgiveness 
For the sins of my soul, nor for all the souls. 
Numb, joyless and desolate on earth, 
But for her alone, whom I wholly give you. 
 
'Moeder Gods' is een fragment uit nachtlange mis van componist John Tavener 
(1944-2013), 'The Veil of the Temple' (De Sluier van de Tempel) uit 2003. De 
tekst hiervan is gebaseerd op een (langer) gedicht van Mikhail Lermontov 
(1814-41) 
 

- - - - - - - - 

Lezingen: 
 
- Klaagliederen 5: 15-21 (bewerkt door Annewieke Vroom, op grond van De Naardense 

Bijbel, de NBV en de New King James) 
 

De vrolijkheid van ons hart is 
verdwenen, 
onze dans is in rouw veranderd. 
 
De kroon is van ons hoofd gevallen, 
wee toch ons dat we zo in de mist 
terecht zijn gekomen! 
 
Hierom 
is ons hart mat geworden, 
hierom zijn onze ogen verduisterd: 
 
om de berg Sion, (onze thuisgrond), 
die nu verlaten is, op de vossen na die 
er ronddolen.  

 
Gij, Ene, die voor eeuwig zou blijven, 
wiens troon stevig zou staan voor 
generatie op generatie,- 
 
waarom wilt U ons voor immer vergeten, 
ons verlaten tot in lengte van dagen?- 
 
Keer ons terug tot U, Ene 
en dan keren wij terug; 
maak onze dagen nieuw zoals eens. 
 

 
- ‘Moeder Gods’ – M. Lermontov (1814-1841) (in de verkorte bewerking door John 

Taverner, vertaald uit het Engels door Annewieke Vroom) 
 
Moeder Gods, 
Hier sta ik nu te bidden, 
Voor dit icoon van jouw stralende licht, 
Ik smeek niet om gered te worden uit een strijd, 
Noch doe ik een dankzegging of vraag ik vergeving  
voor de zonden van mijn ziel, noch voor alle zielen, 
verdoofd, vreugdeloos en verlaten als ze kunnen zijn op aarde. 
Maar ik bid hier nu alleen voor haar, die ik je volledig toevertrouw. 



- - - - - - - - 

 

 
We weten niet bij welke Moeder Gods icoon Lermontov knielde, toen hij zijn gebed uitsprak. Zijn 
tekst spreekt over een 'wonderlijk en genadevol' beeld. (Taverner hertaalt dit als 'schitterend licht'). 
In Rusland barstten de Orthodoxe kerken van zulke iconen. Deze vroeg twaalfde-eeuwse icoon uit 

Vladimir, die nu in Moskou hangt, is een van de meest populaire in de iconenverering.  



 

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. 

 
- EXTRA BESTEMMING COLLECTE: KERKBED 
bankrekeningnummer: NL83 TRIO 0338 5914 00 t.n.v. Diaconie Muiderkerk 
onder vermelding van: team Kerkbed, zie de toelichting op onze website. 
 
 

- ASWOENSDAG 17 FEB 
De Aswoensdagviering zal dit jaar een andere vorm hebben – wij proberen die 
dit jaar via Zoom. Daarvoor dient u zich wel van tevoren op te geven – leest u 
verder in de Agenda op de website, of klik op: 
https://dominicusamsterdam.nl/events/aswoensdagviering-via-zoom/ 

 

- OVER DIENSTEN VOLGEN VIA INTERNET. 
Wij zijn overgestapt op een nieuw systeem, met twee vaste camera’s. De audio-
visuele groep is druk bezig alle techniek die hierbij komt kijken in de vingers te 
krijgen – er ging (en gaat) wel eens wat mis – hopelijk zo weinig en kort 
mogelijk. Gebeurt dat, dan kunt u er op rekenen dat wij daar dan achter de 
schermen direct mee bezig zijn en proberen het zo snel mogelijk op te lossen. 
Wij vragen u in dat geval geduld en begrip. Feedback is welkom! 

 

 

 

 

 

https://dominicusamsterdam.nl/events/koffie-via-zoom-2-2021-01-24/
https://dominicusamsterdam.nl/events/extra-bestemming-collecte-kerkbed/
https://dominicusamsterdam.nl/events/aswoensdagviering-via-zoom/


- LOCKDOWN 15 DEC – 9 FEB 
 

De lockdown van 15/12 heeft ook grote gevolgen voor de Dominicus: 

▪ De vieringen zijn gedurende de duur van deze lockdown zonder 
bezoekers. Alleen de medewerkenden aan de viering zijn in de 
kerk aanwezig. Het aantal medewerkenden is met ingang van 22/1 
tot het minimum beperkt – zo werken we nu bv met maar 1 cantor. 

▪ 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 9 februari 
2021 (of zo lang als de lockdown duurt) 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) 

▪ 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 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 Dominicuscontactgroep? Bel Arie Kempkes, tel. 06-
47452143 

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

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

SOLIDARITEIT Het Solidariteitsfonds om solidair te zijn met anderen binnen onze 
gemeente. Rek.nr. NL72 INGB 0000224928 
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NL05 INGB 0000 2176 95 | NL38 INGB 0004 6274 00 | NL12 TRIO 0788 8224 46 

secretariaat@dominicusamsterdam.nl | www.dominicusamsterdam.nl 

https://dominicusamsterdam.nl/luister/
http://www.dominicusamsterdam.nl/corona-maatregelen-en-de-dominicus/
mailto:Evamartens@dominicusamsterdam.nl
mailto:Juutmeijer@dominicusamsterdam.nl
http://www.dominicusamsterdam.nl/nieuwsbrief/
http://www.dominicusamsterdam.nl/

