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Afbeelding op de voorkant: David Robinson: On holy ground 

Welkom in de Oude Lutherse Kerk, u die on-line op bezoek bent 
en u die hier kind aan huis bent in de ‘Oude Lutherse’. 

De dienst van vanmorgen is anders dan u gewend bent. Nu er 
niet meer gezongen mag worden boet de liturgie zodanig 
aan zeggingskracht in dat er van een viering met gezongen 
woord en antwoord weinig overblijft. We willen een andere 
vorm uitproberen die mogelijk meer geschikt is op dit 
moment en om te streamen via internet. We zien verlangend 
uit naar het moment dat we weer mogen zingen en de 
vertrouwde liturgie weer als vanouds kunnen vieren. 

Ook het Heilig Avondmaal wordt vanochtend anders dan 
anders gevierd, omdat de huidige coronamaatregelen het 
vrijwel onmogelijk maken om dit op een eerbiedige manier 
te vieren die bij het Heilig Avondmaal past, belemmerd als 
we daarin worden door mondkapjes, niet mogen lopen in de 
kerk etc.  
De voorganger communiceert ( ontvangt brood en wijn) als 
enige, plaatsbekledend, voor u, voor de gemeente.   

Orgelspel 

VOORBEREIDING 
Voorganger:  In de naam van de Vader en de Zoon en de    
    Heilige Geest. 
V:   Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G:   die hemel en aarde gemaakt heeft,  
   die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet    
   loslaat wat zijn hand begon 
V:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
G:   en laat ons weer in vrede leven. 
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V:    De Heer ziet en vergeeft al ons tekortschieten,  
    onze zonden, en wij worden als Gods kinderen  
    op de weg gezet van nieuw leven.  
G:   Amen    
           

Welkom en inleiding op de dienst  

Gebed 

Oude Testament: Exodus 3: 1-8 

Orgelspel 

EVANGELIE 

V : aankondiging van het Evangelie: Mattheus 17: 1-9 
(de gemeente gaat staan) 

VERKONDIGING 

Orgelspel 
  

Inzameling van de gaven 
De collecte is voor de ene helft bestemd voor het 
gemeentewerk en voor de andere helft voor de diaconie. 
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Gebed over de gaven 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

  Onze Vader die in de hemelen zijt 
       Uw naam worde geheiligd; 
   Uw Koninkrijk kome,  
           Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 
      Geef ons heden ons dagelijks brood 
      en vergeef ons onze schulden 
      zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
    Leid ons niet in verzoeking, 
      maar verlos ons van de boze. 
  want van u is het koninkrijk, en de kracht en de    

 heerlijkheid, in eeuwigheid, 
  amen 

VIERING VAN HET AVONDMAAL 

Voorganger: Wij mogen brood en wijn ontvangen uit de hand 
van onze Heer, die onze gastheer is. Zo worden we wat we zijn: 
lichaam van Christus. 

Geloofsbelijdenis: 
  
Heer, wij geloven dat u ons hebt geschapen, 
wij zijn van u 
in u, door u en met u leven wij 
omgeven en gedragen door uw liefde 
Uit u komen wij voort 
tot u keren wij weer 
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onze tijden zijn in uw hand 
  
Wij vertrouwen op uw geliefde Zoon 
de Weg de Waarheid en het Leven 
Licht uit Licht 
God uit God 
zon in onze duisternissen 
vrede voor de wereld. 

Wij geloven dat de Geest ons leidt 
en ons vernieuwt en levend maakt, 
en dat zij ons vormt naar uw beeld en gelijkenis 
Amen  

Heer, u groet ons met vrede 
noemt ons bij onze naam 
hier zijn wij, 
wij verheffen ons hart tot u 
laat uw licht ons beschijnen. 

Wij willen u danken Heer 
voor Jezus Christus 
de mens naar uw hart 
in wie u woont onder ons 
die ons tot u brengt 
die ons u doet kennen 
hij die de weg wijst naar uw koninkrijk  
die ons liefheeft en ons tot vrienden koos 
en zijn leven geeft aan wie hem liefheeft. 
Daarom prijzen wij u met de engelen en aartsengelen 
en loven wij u: 

Heilig, want heilig bent u 
u ongeziene  
schepper van al wat is 
de hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid 
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Wij zegenen u om Christus 
die in uw naam naar ons toe komt 
en altijd met ons is 
tot het einde van de wereld 

Hij geeft zich weg 
laat zich breken als brood 
schenkt zich uit als wijn 

Gij lam van God 
Gij stierf aan de nacht  
genees ons van zonde en schuld 
ontferm u en geef ons uw vrede. 

In de nacht dat hij werd overgeleverd 
nam hij het brood, dankte, brak het, 
gaf het aan zijn discipelen met de woorden: 

Neemt een eet 
dit is mijn lichaam voor u 
doe dit om mij te gedenken 

Evenzo nam hij de beker na de maaltijd 
dankte, gaf hen die en sprak: 
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
laat hem onder u rondgaan 
en wanneer gij die drinkt, gedenk mij. 

Christus lichaam, voor ons gegeven 
Christus bloed, voor ons vergoten. 

Stil gebed 

Dankgebed 
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ZEGEN (de gemeente gaat staan) 
gemeente: 

 

Orgelspel 
**** 

Voorganger:   ds.Marieke Brouwer 
Lector:     Egbert Boeker 
Organist:   Christiaan de Vries 

*** 
* De volgende dienst in deze kerk is op zondag 31 januari 

voorganger ds Sietse van Kammen 
* Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte gehouden 

worden van actuele gebeurtenissen, activiteiten of ander 
nieuws van het Huis op het Spui en de Oude Lutherse Kerk, 
stuurt u dan een mailtje dan nemen wij uw e-mail adres op in 
onze verzendlijst. Mailt u naar:guidoleerdam@gmail.com 

***** 

EEN (audiovisueel) PAASKOOR VAN GEMEENTELEDEN: DOET U 
MEE? 
 

Lieve mensen, 
het is nog even heen, maar over een paar weken 
begint al de Veertig-Dagen-Tijd. 
Naar verwachting zullen ons de medisch 
beredeneerde Corona beperkingen ook nog lang 
daarna het met elkaar zingen in ieder geval 
moeilijk maken. 
Hoe het precies zal zijn met de Pasen, dat weten 

wij niet zeker te zeggen. 
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Maar dat we Pasen zullen vieren. Dat weten wij wel! 
Om dat vooral ook SAMEN te doen het volgend project: 

In de Paasmorgendienst zal het bekende lied 653: “U kennen 
uit en tot u leven” een centrale rol spelen en op meerdere 
momenten in de dienst klinken. 
Het heeft zeven coupletten, dus in delen zal het lied over de 
hele viering verdeeld kunnen worden gezongen. 

Het idee is nu, om er een audiovisueel PAASKOOR VAN 
GEMEENTELEDEN te vormen, die van 
tevoren het lied (alle zeven 
coupletten) op een video inzingen. 
Ik zal zorgen dat delen van de 
verschillende video’s tot één film 
worden samengevoegd.  
Stijn Nederkoorn heeft zijn hulp bij 
het monteren aangeboden (waarvoor 
dank!). 

Christiaan de Vries heeft een melodielijn van het lied (een 
zogenaamd “wav bestand”) op het orgel ingespeeld, zodat alle 
aparte zangers één en hetzelfde tempo en ritme kunnen 
aanhouden. Die melodie kan op de telefoon (of de computer) 
gewoon worden afgespeeld en gehoord. 

Het idee is, om de melodie via “oortjes” of koptelefoon 
stilletjes te horen - en tegelijk het lied dan in te zingen terwijl 
u een video opname van uzelf maakt.  
Dat kan ook op één en dezelfde telefoon tegelijkertijd!  

Wie hieraan mee wil doen kan zich BIJ MIJ HIERVOOR 
OPGEVEN (a.woehle@luthersamsterdam.nl). 
Ik stuur u dan de melodie ingespeeld door Christiaan de Vries 
op, de tekst en de noten van het lied EN een eenvoudige door 
mijzelf uitgeprobeerde beschrijving hoe de melodie op uw 
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telefoon te horen en tegelijk een video op te nemen! Dat is wel 
zo makkelijk! 
Als het nodig is kunnen wij die beschrijving “hoe doe je dat” 
t.z.t. ook nog eens samen persoonlijk via de telefoon of 
persoonlijk met elkaar doornemen totdat het lukt... 
(0620195027) 

U wilt meedoen aan ons Paaskoor? Geef u dan op! 
De video’s moeten wel VOOR 7 MAART AAN MIJ OPGESTUURD 
worden, opdat we nog tijd hebben om ze te bewerken en samen 
te stellen!!! 

Dank en groet, ds Andreas Woehle
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