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“... Terug is geen optie …” 
 

 
 

Eredienst in de 
Oude Lutherse Kerk  
PALMPASEN...     

 
 
        

... de zondag waarmee wij de Stille Week ingaan. 
 
Amsterdam, 5 april 2020 

Voorganger: ds Andreas Wöhle 
Lector: Pauline Storch 
Orgel: Christiaan de Vries 
Blokfluit: Ayumi Matsuda 
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Welkom in deze kerk, u, die voor het eerst met ons verbonden 
bent, en u, die hier kind aan huis bent in de “Oude Lutherse”. 
 
Het is vandaag zondag “PALMPASEN”, de zondag die de 
Paasweek of “Stille Week” inluid.  
Een bijzondere maar ook dubbelzinnige zondag in deze tijden 
van COVID-19: 
Wij zijn er als gemeente blij mee een nieuwe ambtsdrager 
vandaag in onze dienst te mogen bevestigen: Joren Reichel. 
Tegelijk is dit ook een viering die veel van de thema’s van de 
Stille Week al even aanraakt.  
 
Een zondag van omhoog en omlaag: van het “Hosanna” (God 
redt) en de palmtakken (palmarum) die voor Jezus op de weg 
uitgespreid liggen. Maar ook met de voortekens van het 
onbegrijpelijke, en het daarin ook soms ver-schrik-kelijke...  
Ook in die zin is het een zondag die ons in deze dagen wellicht 
dieper en anders raakt dan anders... 
  
Dit alles ontvouwt zich rondom het beeld van de intocht van 
Jezus in Jeruzalem. 
 
Je ziet het aankomen en toch: TERUG IS GEEN OPTIE.  
Dit kan niet anders dan eindigen in ontluistering en 
verschrikking... en toch: 
 
Het is de toezegging van het geloof, - juist in dagen van 
verschrikking -, dat daar waar wij niet verder kunnen zien, God 
zelf het is, die de deuren open breekt voor nieuw en vernieuwd 
leven.  
 
 
Afbeelding: Wilhelm Morgner (1891-1917) 
Jezus’ intocht in Jeruzalem 
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Muziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750), Largo Siciliano  
(Viool sonata in d minor <orig. in c>), BWV 1017 
 
Stilte 
INTOCHT 
Zingen: Gez 439, 1 

 
 
Gelofte 
V: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
G: AMEN 
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Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Schuldbelijdenis 
V:  Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
G: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
 
Aanzegging van vergeving 
V:  De Heer ziet en vergeeft al onze tekortkomingen,  
  onze zonden, en wij worden als Gods kinderen  
  op de weg gezet van nieuw leven.  
G: AMEN  
 
Welkom 
 
V: Antifoon 
“Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de 
naam van de Heer. Hosanna in de hemel!” (Matt 21,9b) 
 
Zingen: Gez 439.2 
Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
V: Antifoon 
“Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt in de 
naam van de Heer. Hosanna in de hemel!” 
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Kyrie 

 
 

 
 
Zondagsgebed 
 

HET WOORD  
Schriftlezing  Zacharja 9, 9-10  
 
Zingen: Gez 550,1 
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EVANGELIE  
V: De lezing uit het Evangelie staat vandaag in het Evangelie 
van Mattheüs, hoofdstuk 21, de verzen 1-11 

Lezing Evangelie 
 
V: 'In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de 
Levende God”. 
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VERKONDIGING  

 

HET ANTWOORD 

 
Muziek: Arvo Pärt (*1935), Spiegel im Spiegel (abrev.) 
 
Zingen: Gez 441, 1.6 

 
 
6  Schrijf, mensen, in uw harten 
dit, als verdriet u kwelt, 
uw tranen u verwarren 
om moeiten ongeteld. 
Houd moed, tot Hij zal komen, 
Hij is met u begaan. 
De trooster uit uw dromen, 
zie Hem nu voor u staan! 
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Voorganger:   Bevestiging ván en Zegen óver  
     Joren Reichel als ouderling 
 
Muziek: François Couperin (1668-1733), Rossignol en Amor 
 
Inzameling van de gaven  

Wie met de GiVt app wil doneren:  
In de uitzending wordt op dit moment een QRcode 
getoond. 
Onderaan de gegevens voor gewoon “overmaken”. 

De collecte is voor de helft bestemd voor het werk van onze 
gemeente en de andere helft is voor het werk van de 
diaconie: VOEDSELBANK 
Door de coronacrisis ontstaat er veel druk op voedselbanken en 
maaltijdvoorzieningen. Daarom collecteren we met Palmpasen 
in onze Lutherse gemeente voor de voedselbanken in 
Amsterdam en Haarlem en voor het, door de Diaconie samen 
met Soup Kitchen, in Zuidoost opgestarte maaltijd-aan-huis 
project voor mensen die dat juist nu nodig hebben. U kunt uw 
bijdrage in deze periode niet in de collectezak in de kerk doen 
omdat de vieringen ivm corona alleen digitaal gevolgd kunnen 
worden. Maar u kunt uw bijdrage hiervoor wel overmaken naar: 
Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam NL 80 
INGB 0004 6200 48 o.v.v. ‘voedselbank’. Hartelijk dank voor uw 
hulp! 
Meer informatie over deze doelen op diaconie.com/diaconaal 
kader. Heeft u geen internet, dan sturen we het graag toe. U 
kunt ook uw bijdrage overmaken: NL80INGB0004620048 t.n.v. 
de Diaconie Ev-Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. het doel. 
Uw gift – klein of groot - doet er toe! De Diaconie is ANBI-
erkend, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.  
U kunt het werk ook steunen via een periodieke schenking (kan 
nu zonder notaris), legaat of erfenis. Belt u rustig als u 
hierover meer informatie wilt of vragen heeft: 020-4044708 
(info@diaconie.com). 
  

mailto:info@diaconie.com
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Zie voor recente informatie ook www.diaconie.com. Namens de 
mensen die u helpt met uw gift en namens de gemeente en haar 
diaconie, hartelijk dank voor uw steun.  
Wilt u ons werk als gemeente in het algemeen steunen, dan kan 
dat via een gift op de hieronder genoemde rekening.  
Wilt u specifiek steun bieden aan een van onze activiteiten hier 
op het Spui of in een van de ankerplaatsen (Maarten Luther 
Kerk of Augustanahof), dan is het goed, dit bij uw gift te 
vermelden: “Gift xyz-activiteit… Oude Lutherse Kerk”. 
Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 – ABNANL2A t.n.v. 
College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam 
 

Voorganger: Gebed over de gaven  
 

Voorganger: GEDACHTENIS, voorbeden, stil gebed  
Na elke voorbede die eindigt op: “zo bidden wij…” 
antwoordt de gemeente:  

 
 

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 SCHULD  
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
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Vredegroet 
V: De vrede van de Heer zij met u allen. 
Gemeente: AMEN 
<Om “veilig afstand te houden” groeten wij elkaar  
met een buiging en een hand op het hart> 
 
Slotlied: Gez 536, 1.5 

 
 

 

5 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 

 

V: ZENDING EN ZEGEN 

 
Muziek: Johann Sebastian Bach (1685-1750), Liebster Jesu wir 
sind hier, BWV 731 
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Wilt u reageren op deze dienst? Wij stellen uw mening en 
gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail:  
a.woehle@luthersamsterdam.nl 

 

 

mailto:a.woehle@luthersamsterdam.nl
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Eerstkomende (online) vieringen vanuit de  
OUDE LUTHERSE KERK  
(maar raadpleegt u vooral ook onze online informatie hierover) 
 
9 april, 10.30 uur WITTE DONDERDAG, ds André van der Stoel, 
viering van Schrift en Tafel 
 

10 april, 19.30 uur GOEDE VRIJDAG, ds Sietse van Kammen 
(Brandpunt Haarlem) / ds Andreas Wöhle 
 

11 april, 21.00 uur STILLE ZATERDAG, ds Marieke Brouwer 
 

12 april, 10.30 uur PAASMORGEN, ds André van der Stoel en drs 
Barbara Heckel (Brandpunt De Nieuwe Stad), viering van Schrift 
en Tafel 
 

19 april, 10.30 uur, drs Barbara Heckel (Brandpunt De Nieuwe 
Stad) 
 

26 april, 10.30 uur, ds Harry Donga 
 

3 mei, 10.30 uur, ds Andreas Wöhle, viering van Schrift en Tafel 
 

10 mei, 10.30 uur, ds Marieke Brouwer 
 

17 mei, 10.30 uur, ds André van der Stoel 
 

24 mei, 10.30 uur, ds Sietse van Kammen (Brandpunt Haarlem) 
 

31 mei, 10.30 uur PINKSTEREN, ds Andreas Wöhle, viering van 
Schrift en Tafel 
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