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Welkom 

Hartelijk welkom in het Dominicanenklooster, een plek die 

gastvrij wil zijn voor een ieder en open wil staan voor 

ontwikkelingen in kerk en samenleving. Vanouds zijn 

dominicanen betrokken op de wereld en zoeken zij de 

verbinding met mensen uit andere tradities, vanuit het 

besef dat enkel in ontmoeting en dialoog iets ontwaard kan 

worden van het goede, het ware en het schone. Hopelijk 

voel jij je verwelkomd. 

Lessons and Carols 

Een Festival of Lessons and Carols is een dienst waarin een 

grote rol is weggelegd voor (Bijbel)lezingen en muziek. De 

traditie is iets meer dan een eeuw oud en ontstond rond 

Kerstavond, met negen lezingen waarin van schepping, via 

profetieën naar Christus’ geboorte gelezen wordt. 

Sindsdien zijn er ook voor andere momenten in het 

kerkelijk jaar dergelijke festivals ontworpen, zoals rond 

Pasen en voor de Advent. In de Advent klinkt vooral het 

uitzien naar Kerstmis door: de hoop op een goede wereld 

waarin vrede en rechtvaardigheid het laatste woord 

hebben, en de aansporing daar zélf ook aan bij te dragen. 

Om papier te besparen zijn de lezingen (Nederlandstalig) 

niet afgedrukt. Wilt u ze meelezen, dan kunt u ze vinden 

op www.dominicanenzwolle.nl/lessons  

Dat dit een uur mag zijn dat inspireert tot geloof, hoop en 

liefde. 

Lector: Henk Vogel 

Koor: Jongenskoor Dalfsen 

Dirigent: Erik Korterink 

Organist: Adriaan Koops 

Orde van Dienst 

Bewaart u alstublieft een verstilde sfeer, ook na afloop. 

 

Introit 
Introitus 

I LOOK FROM AFAR 
Matin Responsory; G.P. da Palestrina 

I look from afar and lo, I see the power of God coming, 

and a cloud covering the whole earth. Go ye out to meet 

him and say: Tell us, art thou he that should come to reign 

over thy people Israel? 

High and low, rich and poor, one with another. 

Hear, O thou shepherd of Israel, thou that leadest Joseph 

like a sheep. 

Stir up thy strength, O Lord, and come. 

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy 

Ghost. 

Ik kijk vanuit de verte, en zie! Ik zie de macht van God 

komen en een wolk de hele wereld bedekken. Ga naar 

hem toe en zeg: ‘Zeg ons, bent u degene die over uw volk 

Israël zou komen regeren?’ 

Hoog en laag, rijk en arm, allen tezamen. 

http://www.dominicanenzwolle.nl/lessons
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Hoor, o herder van Israël, die Jozef leidt als een schaap. 

Wek uw kracht op, Heer, en kom regeren over uw volk 

Israël. 

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 

Allen gaan staan 

Hymn 
Hymne 

O COME EMMANUEL  
trad., tr. T.A. Lacey; France 15th cent. – VENI EMMANUEL 

Koor: 

 

Koor: 

O come, thou Branch of Jesse! Draw 

The quarry from the lion's claw; 

From the dread caverns of the grave, 

From nether hell, thy people save. [refrain] 

Allen: 

O come, O come, thou Dayspring bright! 

Pour on our souls thy healing light; 

Dispel the long night's ling’ring gloom, 

And pierce the shadows of the tomb. [refrain] 

O come, thou Lord of David's Key! 

The royal door fling wide and free; 

Safeguard for us the heavenward road, 

And bar the way to death's abode. [refrain] 

O come, O come, Adonaï, 

Who in thy glorious majesty 

From that high mountain clothed with awe 

Gavest thy folk the elder law. [refrain] 

Allen gaan zitten 
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Welcome and prayers 
Welkomstwoord en openingsgebed 

First Lesson 
Eerste lezing ‘Plus ultra’, F.L. De Laere (bij Genesis 3) 

Ga naar www.dominicanenzwolle.nl/lessons als u wilt meelezen. 

Carol 
Koorzang 

COME, THOU REDEEMER 
St. Ambrose, tr. J.M. Neale; M. Praetorius, arr. 

H. Ophoff 
Come, thou Redeemer of the earth, 

and manifest thy virgin-birth: 

let every age adoring fall; 

such birth befits the God of all. 

Begotten of no human will, 

but of the Spirit, thou art still 

the Word of God, in flesh arrayed, 

the Saviour, now to us displayed. 

From God the Father he proceeds, 

to God the Father back he speeds, 

runs out his course to death and hell, 

returns on God's high throne to dwell. 

O equal to thy Father, thou! 

Gird on thy fleshly mantle now, 

the weakness of our mortal state 

with deathless might invigorate. 

Thy cradle here shall glitter bright, 

and darkness glow with new-born light, 

no more shall night extinguish day, 

where love's bright beams their power display. 

O Jesu, virgin-born, to thee 

eternal praise and glory be, 

whom with the Father we adore 

and Holy Spirit, evermore. Amen. 

Kom tot ons, de wereld wacht, 

Heiland kom in onze nacht. 

Licht dat in de nacht begint, 

kind van God, Maria’s kind. 

Kind dat uit uw kamer klein, 

als des hemels zonneschijn 

op de aarde wordt gesteld, 

gaat uw weg zoals een held. 

Gij daalt van de Vader neer, 

tot de Vader keert Gij weer, 

die de hel zijt doorgegaan 

en hemelwaarts opgestaan. 

Uw kribbe blinkt in de nacht 

met een ongekende pracht. 

Het geloof leeft in dat licht 

waarvoor al het duister zwicht. 

Lof zij God in ’t hemelrijk, 

Vader, Zoon en Geest gelijk, 

nu en overal altijd, 

nu en tot in eeuwigheid. Amen. 

http://www.dominicanenzwolle.nl/lessons
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Allen gaan staan 

Hymn 
Hymne 

COME, THOU LONG EXPECTED 
JESUS  
Ch. Wesley; J. Stainer – CROSS OF JESUS 

Koor: 

 

Allen: 

Israel's strength and consolation, 

Hope of all the earth thou art, 

Dear desire of every nation, 

Joy of every longing heart. 

Born thy people to deliver, 

Born a child and yet a king, 

Born to reign in us for ever, 

Now thy gracious kingdom bring. 

By Thine own eternal Spirit, 

Rule in all our hearts alone; 

By thine all-sufficient merit 

Raise us to thy glorious throne. 

Allen gaan zitten 

Second Lesson 
Tweede lezing ‘Lied zonder muziek’, L. Stassaert 

Carol 
Koorzang 

AVE VERUM CORPUS 
14th century; W.A. Mozart 

Ave verum corpus, natum de Maria Virgine, 

vere passum, immolatum in cruce pro homine, 

cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine, 

esto nobis praegustatum mortis in examine. 

Gegroet waarachtig lichaam geboren uit de Maagd Maria 

dat werkelijk heeft geleden en voor de mens geofferd is 

aan het kruis, uit welks doorboorde zijde water met bloed 

vloeide. Wees voor ons een voorsmaak tijdens de 

beproeving van de dood. 
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Third Lesson 
Derde lezing Micha 5,1-4a 

Carol 
Koorzang 

MARY’S BOY CHILD 
J. Hairston; J. Hairston, arr. H. Ophoff 

Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, 

Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas day. 

Hark, now hear the angels sing, a new king born today and 

man will live for evermore, because of Christmas Day. 

Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, 

that man will live for evermore, because of Christmas Day. 

Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that 

night. They find no place to born the child not a single 

room was in sight. By and by they find a little nook in a 

stable all forlorn and in a manger cold and dark Mary's holy 

boy was born. 

Lang geleden zou Maria’s zoon, de Christus, in Betlehem 

geboren worden. Hoor de engelen zingen voor de nieuwe 

koning, die eeuwig leven geeft! 

Trompetten schallen en engelen jubelen. Hoor wat ze 

zingen: mensen zullen eeuwig leven, omdat het Kerstmis 

wordt. 

Jozef en zijn vrouw Maria komen in Betlehem, maar 

vinden onderdak, totdat in een verlaten koude stal Maria’s 

heilige zoon geboren zal worden. 

Allen gaan staan 

Hymn 
Hymne 

O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM  
Ph. Brooks; trad., arr. R.V. Williams – FOREST GREEN 

Koor: 
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Allen: 

For Christ is born of Mary; 

And gathered all above, 

While mortals sleep, the angels 

Keep their watch of wondering love, 

Oh, morning stars, together 

Proclaim thy holy birth, 

And praises sing to God the king, 

And peace to men on earth! 

How silently, how silently 

The wondrous gift is giv’n! 

So God imparts to human hearts 

The blessings of his heav’n. 

No ear may hear his coming; 

But in this world of sin, 

Where meek souls will receive him, still 

The dear Christ enters in. 

O holy Child of Bethlehem, 

descend to us, we pray, 

cast out our sin and enter in, 

be born in us today. 

We hear the Christmas angels 

the great glad tidings tell; 

O come to us, abide with us, 

our Lord Emmanuel! 

Allen gaan zitten 

Fourth Lesson 
Vierde lezing Psalm 118,24-29 

Carol 
Koorzang 

JOY TO THE WORLD 
I. Watts; G.F. Handel, arr. L. Mason 

Joy to the World, the Lord will come! 

Let earth receive her King; 

Let every heart prepare Him room, 

And Heaven and nature sing. 

Joy to the World, the Saviour reigns! 

Let men their songs employ; 

While fields and floods, rocks, hills and plains. 

Repeat the sounding joy.                

He rules the world with truth and grace, 

And makes the nations prove 

The glories of His righteousness, 

And wonders of His love. 

Blijdschap voor de wereld; de Heer komt! 

Laat de aarde haar koning ontvangen, 

laat elk hart zich openstellen 

en hemel en aarde zingen. 

Blijdschap voor de wereld; de Redder heerst! 

Laat mensen hun zangen wakker roepen, 
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terwijl de velden en stromen, de rotsen, heuvels en vlakten 

die vreugde beamen. 

Hij heerst met waarheid en goedheid 

en zorgt dat de volken 

glorieuze rechtvaardigheid 

en wonderbaarlijke liefde uitdragen. 

Fifth Lesson 
Vijfde lezing Lucas 1,26-38 

Carol 
Koorzang 

BOGORODITSE DEVO 
cf. Lucas 1,28; A. Pärt 

Bogoroditse Devo, raduysia, Blagodatnaya Mariye, 

Ghospod s'Toboyu. Blagoslovenna Ti v'zhenah, i 

blagosloven plod chreva Tvoyego, yako Spasa rodila, yesi 

dush nashih. 

Verheug u, maagd en moeder van God, Maria, vol van 

genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de 

vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot, want u 

hebt gebaard de redder van onze zielen. 

Carol 
Koorzang 

THE ANGEL GABRIEL 
13th cent.; M. Archer 

The angel Gabriel from heaven came 

With wings as drifted snow, his eyes as flame 

‘All hail’ said he, ‘thou lowly maiden Mary 

Most highly favoured lady.’ Gloria! 

‘For known a blessed mother thou shalt be 

All generations laud and honour thee 

Thy son shall be Emmanuel, by seers foretold 

Most highly favoured lady.’ Gloria! 

Then gentle Mary meekly bowed her head 

‘To me be as it pleaseth God’ she said 

‘My soul shall laud and magnify his holy name’ 

Most highly favoured lady. Gloria! 

Of her, Emmanuel, the Christ, was born 

In Bethlehem all on a Christmas morn 

And Christian folk throughout the world will ever say 

‘Most highly favoured lady. Gloria!’ 

De engel Gabriel kwam uit de hemel, met vleugels als 

sneeuwvlagen, ogen als vlammen. ‘Wees gegroet’, zij hij, 

‘dienstvrouw Maria, hoogstgeëerde vrouwe.’ Gloria! 

‘Want u zult gekend worden als een gezegende moeder 

en alle generaties zullen u loven en eren. Uw zoon zal 

Immanuel zijn, zoals voorzien, o hoogstgeëerde vrouwe.’ 

Gloria! 

Toen boog Maria nederig het hoofd en zei: ‘Het zal me 

gaan als God het belieft, mijn ziel prijst en verhoogt zijn 

naam.’ O hoogstgeëerde vrouwe, gloria! 

Uit haar werd Immanuel, de Christus geboren, met 

Kerstmis in Betlehem. Christenen wereldwijd blijven immer 

zeggen: ‘O hoogstgeëerde vrouwe, gloria!’ 
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Sixth Lesson 
Zesde lezing uit Scivias II, H. van Bingen 

Allen gaan staan 

Hymn 
Hymne 

LET ALL MORTAL FLESH KEEP 
SILENCE 
3rd cen.; tr. G. Moultrie; 17th cent.; R.V. Williams – PICARDY 

Allen: 

 

King of kings, yet born of Mary, 

As of old on earth he stood, 

Lord of lords, in human vesture, 

In the body and the blood: 

He will give to all the faithful 

His own self for heav’nly food. 

Rank on rank the host of heaven 

Spreads its vanguard on the way, 

As the Light of light descendeth 

From the realms of endless day, 

That the powers of hell may vanish 

As the darkness clears away. 

At his feet the six-winged seraph; 

Cherubim with sleepless eye, 

Veil their faces to the Presence, 

As with ceaseless voice they cry, 

Alleluya, Alleluya, 

Alleluya, Lord most high! 

Allen gaan zitten 

Seventh Lesson 
Zevende lezing Lucas 1,39-55 

 



10 

Carol 
Koorzang 

TOLLITE HOSTIAS 
C. Saint-Saëns 

Tollite hostias, et adorate Dominum in atrio sancto eius. 

Laetentur coeli, et exultet terra a facie Domini, quoniam 

venit. Alleluia. 

Breng uw offers en aanbid de Heer in zijn heiligdom. Laat 

de hemelen zich verblijden en de aarde het uitzingen voor 

het aanschijn van de Heer, want hij komt. Alleluia. 

Carol 
Koorzang 

CHRISTMAS NIGHT 
J. Rutter; Th. Arbeau, arr. J. Rutter 

Softly through the winter’s darkness shines a light, 

Clear and still in Bethlehem on Christmas night 

Round the stable where a virgin mother mild 

Watches over Jesus Christ the holy child. 

Shepherds kneel in adoration by his bed; 

Seraphim in glory hover round his head. 

Wise men, guided by the leading of a star, 

Bring him gifts of precious treasure from afar. 

Choirs of angels sing to greet his wondrous birth: 

Christ our Lord in human form comes down to earth. 

‘Glory to God in highest heaven’ their joyful strain: 

‘Peace on earth, goodwill to men’ the glad refrain. 

Lullaby! The child lies sleeping: sing lullaby! 

Safe in Mary’s tender keeping: sing lullaby! 

Guardian angels keep their watch till break of day: 

Lullaby! Sweet Jesus sleeps among the hay. 

Alleluja, let the earth rejoice today 

Christ is born to take our sins and guilt away. 

Praise the Lord who sent him down from heaven above: 

Holy infant, born of God the Father’s love. 

In de winterse duisternis schijnt een licht heel zacht, 

helder en stil in Betlehem, rond kerst, bij nacht, 

over de stal waarin een moeder-maagd 

bij Jezus Christus, haar heilig kindje waakt. 

Herders buigen in aanbidding neer, 

serafijnen zwermen glorieus heen en weer, 

wijzen, geleid door de ster, 

brengen geschenken en schatten van ver. 

Engelen begroeten de wonderlijke geboorte van de Heer: 

Christus de Heer wordt mens, daalt op aarde neer. 

'Glorie aan God in de hoogste hemel' zonder eind, 

'Vrede op aarde voor mensen die hij liefheeft' als refrein. 

Slaap zacht! Het kindje slaapt, slaap zacht! 

Zacht in Maria's armen - slaap zacht! 

Engelen waken heel de nacht 

over Jezus liggend in het hooi - slaap zacht! 

Alleluia, laat de aarde zich verblijden; 

Christus is geboren om ons te bevrijden. 

Prijs de Heer, die hem naar de aarde bracht; 

het heilig kind, uit goddelijke liefde voortgebracht. 
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Spoken Prayers 
Gesproken gebeden 

Allen gaan staan 

The Blessing 
Zegenbede 
 

Closing hymn 
Hymne 

O COME ALL YE FAITHFUL 
18th cent.; F. Oakeely; J.F. Wade – ADESTE 

FIDELIS 

Allen: 

 
 

_ God of God, Light of Light, 

_ Lo! he abhors not the Virgin's womb; 

Very God, begotten, not created: [refrain]  

_ Sing, choirs of Angels, sing in exultation, 

_ Sing, all ye citizens of heav’n above; 

Glory to God in the Highest: [refrain] 

Allen blijven staan terwijl koor en lector de kerk verlaten 

Organ postlude 
Orgelspel 

NUN KOMM’, DER 
HEIDEN HEILAND 
J.S. Bach 
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Om deze Lessons and Carols mogelijk te maken, is het 

Dominicanenklooster afhankelijk van giften. U kunt bijdragen in 

de collecte bij de uitgang of via de QR-code op de achterkant. 

Richtbedrag: € 5,- à € 10,-. 

Hartelijk dank! 

 
NL14 INGB 0000 8286 33 t.n.v. St. Dominicanenklooster 

Zwolle inz. Programma, onder vermelding van ‘Evensong’.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar 

info@dominicanenzwolle.nl of 

henkvogel@dominicanenzwolle.nl 

Agenda 

Vieringen van de dominicanenkerk 

za 19.00 u | zo 10.00 u  

Gebedstijden van de communiteit (tijdig aanwezig zijn 

bij de ingang bij de parkeerplaats) 

zo 21.15 u dagsluiting  

ma t/m do 08.30 u morgengebed 

 17.45 u vespers (di met 

eucharistie) 

vr 08.30 u morgengebed 

 09.00 u eucharistieviering 

 19.00 u vespers 

za 12.10 u middaggebed 

 

Kloosterbioscoop: Flee 

Meeslepende film over vluchtelingschap, met nagesprek. 

do 1 dec | 19.30 u | Dominicanenklooster | € 7,50 

 

Kerstliederen in de Dominicanenkerk 

Traditionele kerstliederen zingen met Aquinokoor 

zo 18 dec | 19.30 u | Dominicanenkerk | gratis, collecte 

 

Kloosterochtend 

Kerstviering met bijzondere aandacht voor Maria 

wo 21 dec | 10.00 u | Dominicanenkerk | gratis 

 

Choral Evensong 

Gezongen avondgebed door Jongenskoor Dalfsen, in 2023 

telkens op de voorlaatste zondag van de maand 

zo 22 jan | 16.00-17.00 u | toegang gratis, collecte 

www.dominicanenzwolle.nl 

mailto:info@dominicanenzwolle.nl
mailto:henkvogel@dominicanenzwolle.nl

