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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. DE HERDERTJES LAGEN BIJ
NACHTE
De herdertjes lagen bij nachte,
Zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d'engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar;
De herders naar Betlehem gingen:
’t Liep tegen het nieuwe jaar.
Toen zij er te Betlehem kwamen,
Daar schoten drie stralen dooreen:
Een straal van omhoog zij
vernamen,
Een straal uit het kribje beneén;

Toen vlamd' er een straal uit hun
ogen
En viel op het Kindeke teer;
Zij stonden tot schreiens bewogen,
En knielden bij Jezus neer.
Maria die bloosde van weelde,
Van ootmoed en lieflijke vreugd';
De goede Sint Jozef, hij streelde
Het Kindje, der mensen geneugt';
De herders bevalen te weiden
Hun schaapkens aan
d'engelenschaar:
Wij kunnen van 't kribje niet
scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar.
3. 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…
4. MARIA DIE ZOUDE
Maria die zoude naar Bethlehem
gaan
kerstavond voor de noene.
Sint Jozef zoud' al met haar gaan
om haar gezelschap te hoeden.
Het hageld' en sneeuwde en 't was
er zo koud,
de rijm lag op de daken.

Sint-Jozef tot Maria sprak:
“Maria, wat zullen wij maken?”
Maria die zeide: “Ik ben er zo moe,
laat ons een weinig rusten.
Laat ons een weinig verdergaan,
aan een huizeke zullen wij rusten.”
Zij kwamen een weinig verder
gegaan
tot aan een boereschure.
't Is daar waar Heer Jesu geboren
werd,
daar sloten noch vensters noch
deuren..
5. HERDERS HIJ IS GEBOREN
Herders hij is geboren in 't midden
van de nacht
Die zolang van tevoren de wereld
heeft verwacht
Vrolijk o, herderkens zongen ons
d'engelkens
Zongen met blijde stem: Haast u
naar Bethlehem.
Als wij daar zijn gekomen: Ziet een
klein kindeke
Leit op 't stro nieuw geboren, zoet
als een lammeke
D'oogskens van stond af aan, zag
men vol tranen staan
't Weende van druk en rouw, in
deze straffe kou.
't Kindje begon te slapen, de
moeder sprak ons aan
Lieve herderkens samen, wilt
zoetjes buiten gaan

U-lie' zij peis en vree, dat brengt
mijn kind u mee
't Is uwen God en Heer, komt
morgen nog eens weer.

KLING, KLOKJE, KLING
Refrein:
Kling, klokje, klingelingeling,
kling, klokje, kling!
Laat de boodschap horen,
Jezus is geboren.
Met die blijde klanken,
Willen wij God danken.
Refrein
't Kindje geeft ons leven,
Zal ons vrede geven.
Laat een loflied schallen,
Vrede voor ons allen.
Refrein
ER IS EEN KINDEKE
Er is een Kindeke geboren op
aard' (2x)
't Kwam op de aarde voor ons
allemaal (2x)
Er is een Kindeke geboren in 't
strooi (2x)
't Lag in een kribbe, gedekt met
wat hooi (2x)
't Kwam op de aarde voor ons
allemaal (2x)
En 't wenst ons allen een zalig
Nieuwjaar (2x)

ORDE VAN DIENST
- ‘WOORDEN VAN OMHOOG’

(t. G. Swüste, m. T. Löwenthal)

- WELKOM door JANNEKE STEGEMAN
- KERSTSPEL
- ‘STILLE NACHT’
Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.
Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht,
vrede en heil worden gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

- LEZING KERSTEVANGELIE LUKAS 2: 1 - 20
- ‘VANWAAR ZIJT GIJ GEKOMEN’

(t. H. Oosterhuis)

- OVERWEGING door ARJAN BROERS
- ‘VAN DE LIEFDE DIE OVERVLOEIT

(t. J. Delver / H. von Bingen, m. T. Jansen)

- MEDEDELINGEN EN COLLECTE
met Schumann: ‘MÄRCHENBILDER’ (Op.113), Elin Haver altviool
- TAFELGEBED ‘OM ZEGEN’

(t. H. Oosterhuis, m. T. Löwenthal)

- DELEN BROOD EN WIJN, met
‘MIDDEN IN DE WINTERNACHT’
Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Refrein:
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers 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.
Refrein
Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
Want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Refrein

VIVALDI: ‘GLORIA’
- VOORBEDEN
- ZEGEN
- ‘NU ZIJT WELLEKOME’

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.AGENDA
- Zaterdag 25 december Kerstmisochtend-dienst 11:00u
- zondag 2 januari, 11.00u: ‘Licht schijnt in de duisternis’
NA DE DIENST BENT U WELKOM BIJ DE ‘KERSTAVONDZOOM’

HELPT U ?
De opbrengst van de collecte van de kerstdiensten komen ten goede aan:
- De Dominicusgemeente
- De Taallessen, gegeven door de Taalgroep Dominicus
- Inloophuis de Kloof
Extra bestemming collecte:
NL34 TRIO 0197 6339 19 t.n.v. Diaconaat Dominicusgemeente, o.v.v.
‘taallessen’.
De Kloof: NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v. De Regenbooggroep o.v.v. De
Kloof/Dominicuscollecte

Of geef via GIVT – scan de QR-code:
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
- Zang: Dominicuscantorij en leden van het Dominicuskoor
- Kinderen van de Dominicus
- Piano/orgel: Evert van Merode
- Altviool: Elin Haver
- Dirigent: Arjan van Baest
- Afbeeldingen ©Dominicuskerk
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