
 
 

Wandelen met God 
 

 
 
   OUDE LUTHERSE KERK - AMSTERDAM 

 
Zondag 16 mei 2021: Exaudi = Hoor 

Noach wandelde met God 
 

 



Orgelspel: Praeludium Johann Schneider (1702-1788) 
 
VOORBEREIDING 
 
Voorganger:  In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest. 
Gemeente – Amen.  
V – Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G – die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
G : en laat ons weer in vrede leven. 
 
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 
Welkom lieve mensen hier in de kerk, welkom u die thuis met ons 
verbonden bent. Het is fijn om te weten dat we met zovelen in 
stad en land verbonden zijn, maar persoonlijk kijk ik ook erg uit 
naar het moment dat we hier weer onbezorgd samen kunnen 
komen in deze Oude Lutherse. In de hoop dat dat dit najaar weer 
onbeperkt kan, hoop ik vooral dat u dan ook de weg terug naar 
de kerk kan vinden. Om het met een bijbeltekst uit de Hebreeën 
brief te zeggen: Laten we niet nalaten onze onderlinge 
bijeenkomsten te vieren waarin we elkaar aansporen lief te 
hebben en goed te doen, kortom elkaar te bemoedigen. Ik hoop 
dat u zich aangesproken weet en zodra het weer kan, hier samen 
met ons komt vieren. Wij hebben u, elkaar nodig om ons geloof 
te versterken. Vandaag heet deze zondag Exaudi dat betekent: 
Hoor, Heer, als wij u roepen. Dat past mooi bij ons thema: 
wandelen met God, Noach wandelde met God, dat was zijn 
roeping, daar was hij voor op aarde. 
 



Zingen Psalm 27:1 en 4 – Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God 
en Here 

 
 
4.  Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart 

 



V.Antifoon: Hoor mij Heer, als ik tot u roep, uw nabijheid, 
Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. Halleluja 
 
Gloria Patri (ere zij de Vader) 

 
Kyrië en Gloria 
V.  Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de 

nood van onze wereld en laten we in één adem zijn 
naam prijzen want zijn barmhartigheid en liefde heeft 
geen einde. Kyrie-eleison.  

 

 



 
SALUTATIO (groet) 

 
 

Zondagsgebed 
V Heer onze God, u hebt onze Heer Jezus Christus tot in de 
hemelen verhoogd als overwinnar van de dood, kom ons in onze 
verweesdheid en onze onmacht te hulp door het zenden van uw 
geest van waarheid en liefde. Bemoedig ons en geef ons rust en 
vrede om ons geloof te behouden en elkaar nabij te zijn. Door 
Jezus Christus onze Heer, Amen 
 
G – Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HET WOORD  
 
Schriftlezing Oude Testament – Genesis 6:9-22 

 
Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach 
was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een 
voorbeeldig leven leidde, hij wandelde met God (in nauwe 
verbondenheid met God). Hij had drie zonen: Sem, Cham en 
Jafet. In Noachs tijd…. 
 
Zingen NLB 943: 1, 5 en 6 – God gaat zijn ongekende gang 

1  God gaat zijn ongekende gang 
 vol donk're majesteit, 
 die in de zee zijn voetstap plant
 en op de wolken rijdt. 
 
5  Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
 wordt klaar van uur tot uur. 
 De knop is bitter, is begin, 
 de bloem wordt licht en puur. 
 



6  Hoe blind vanuit zichzelve is 
 het menselijk gezicht. 
 Godzelf vertaalt de duisternis
 in eind'lijk eeuwig licht. 

 
Evangelielezing Johannes 16:5-15 ( we gaan staan) 
 
V: God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn 

heilige troon, Halleluja! 
 
Gemeente zingt 3x halleluja 
 
Lezing van het evangelie 
 
Acclamatie: Licht voor ons uit

 
 
 
Verkondiging in woord en beeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orgelspel en Zingen NLB 350: 1, 3, 5 – Het water van de grote 
vloed 

 
 
 

3.  Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door ’t water van de doodsjordaan. 

  
5.  Met Noach en zijn regenboog, 

Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 
bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 

 
Orgelspel: Wer nur den lieben Gott läszt walten, J.S.Bach 
(1685-1750) 
 



Collecte in één 
rondgang, voor twee 
doelen: voor de kosten 
die onze gemeente 
maakt om te bestaan 
en voor de diaconie 
(16 mei, Wezenzondag: 
Jeugdzorgproject met 
Spirit). 
 
 
 
 
 

Gebeden  

Dankgebed: Eeuwige uit uw hand ontvangen wij van dag tot dag 
adem om te leven, kleren voor het lichaam, een dak boven ons 
hoofd, brood op de plank, een weg om te gaan. Wij danken 
ervoor dat wij iets daarvan mogen teruggeven als dienst aan de 
gemeente en de naaste dichtbij en veraf. Laat ons geven danken 
zijn. Amen 

Voorbede 
Goede God, wij danken u voor het voorrecht dat wij als uw 
kinderen u altijd mogen aanspreken en onze nood met u delen en 
daarbij mogen ondervinden dat u ons hoort. Voor onze eigen 
nood en voor de nood van onze wereld bidden wij u. Er is zoveel 
dat we niet begrijpen dat moedeloosheid op de loer ligt, geef ons 
mensen rondom ons die samen met ons willen luisteren naar uw 
woord. Uw woord van vrede en liefde, in ons eigen hart gelegd. 
Bemoedig ons in tijden waarin we er schijnbaar alleen voor 
staan. Geef ons het vertrouwen dat uw hand ons altijd zal 
bewaren. Laten we de Heer bidden: Heer ontferm u 
 



Goede God, wij bidden u voor allen die gediscrimineerd worden 
vanwege de kleur van hun huid, maar ook om hun sekse of 
geaardheid. Doorbreek het slecht door het te vervangen door het 
goede. Geef ons lef om vrijmoedig en ook dapper op te komen 
voor wie geen stem heeft of van wie die wordt afgenomen. Laten 
wij al gemeente een vrijplaats zijn waar mensen zich veilig en 
gerespecteerd voelen. Bidden wij voor hen die door de angst 
voor corona als het ware gevangen zitten in hun thuisisolement. 
Geef ook hen de moed om naar buiten te treden en met elkaar 
ons geloof te vieren. Laten we bidden: Heer ontferm u 
 
Goede God, overal op de wereld worden er nog steeds mensen 
vervolgd om hun geloof. Laten we hen steunen in woord en actie. 
Laten we ook alert zijn op ons eigen land waar velen niets meer 
afweten van uw liefde voor de wereld. Onze maatschappij lijkt 
wel platgeslagen en eendimensionaal, alleen gericht op de eigen 
welvaart, het eigen verlangen, het grote Ik op de troon. Wil ons 
helpen om daar op gepaste wijze op te reageren. Vooral ook door 
onze eigen dienstbaarheid. Geef ons daarbij inspirerende leiders. 
Sterk en steun onze predikanten, ouderlingen en diaken om hun 
taken overeenkomstig uw roeping te vervullen. Laten we bidden: 
Heer ontferm u! 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, 
uw rijk kome, uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook 
op de aarde; geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef 
ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. 
Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid. Amen 
 
 
 
 



Zingen lied bij de zegen. NLB 425 – Vervuld van uw zegen 

 
 
ZEGEN 
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
de gemeenschap van de Heilige Geest is met u. 

 
 
Orgelspel: Allabreve, Johann Schneider (1702-1788) 
 
 
 
 



Voorganger: dr. Harry Donga   
Organist: Christiaan de Vries 
Lector:   Egbert Boeker 
Zang:   Petra Bosé 
Koster:  Haro Jansen 
Techniek: Joren Reichel 
 
* Wilt u reageren op de dienst? Wij stellen uw mening en   

gedachten zeer op prijs. U kunt ook reageren via e-mail: 
h.donga1@upcmail.nl 

 
* De tekst van de preek van vanmorgen kunt u rechtstreeks 

opvragen bij ds.Donga: h.donga1@upcmail.nl 
 
* 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 

 
 
Volgende diensten in de Oude Lutherse Kerk:  
 
Zondag 23 mei 2021, Pinksteren 10.30 uur  
voorganger ds. A. van der Stoel, organist Christiaan de Vries 
 


