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‘Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op 
welke dag en op welk tijdstip  

de bruidegom komt.’ 
Matteüs 25,13 

 
Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden 
op Eeuwigheidszondag 
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui  
Amsterdam, 21 november 2021 
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Welkom in deze kerk, u, die voor het eerst hier aanwezig bent, 
en u, die kind aan huis bent in de ‘Oude Lutherse’. 
 
Vanwege de coronapandemie zijn in de Oude Lutherse Kerk de 
volgende maatregelen van kracht:  
 

 De basismaatregelen zijn weer uitgebreid: 1) was vaak en 
goed uw handen; 2) houd ten minste 1,5 meter afstand tot 
elkaar 3) blijf thuis bij klachten; 4) zorg vol voldoende 
frisse lucht; 

 Daarnaast nemen wij ook het advies van onze Protestantse 
Kerk over om bij verplaatsingen binnen het kerkgebouw een 
mondmasker te dragen. Op de zitplaats mag het 
mondmasker af, en er mag zachtjes meegezongen worden 
in de viering; 

 Geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar. Denk 
hierbij in het bijzonder aan mensen met een kwetsbare 
gezondheid; 

 
Voor in de kerk bij de icoon zijn er kaarsen beschikbaar. Als u 
dat wilt, kunt u hier een lichtje aansteken voor een dierbare, 
voor licht in een moeilijke situatie, voor iemand die u wilt 
opdragen aan God...  
 
Wij vragen u om tijdens het orgelspel aan het einde van de 
viering op uw zitplaats blijven zitten. Na afloop van de viering 
willen we in alle rust kerkzaal verlaten, beginnend vanaf de 
voorste banken. U kunt de voorganger groeten, en vervolgens 
voor koffie en thee naar de Tetterodezaal aan de achterzijde 
van de kerk gaan. Vanwege het houden van afstand kan er enkel 
zittend koffie en thee gedronken worden.   
 
 
 
 
 



3 

Orgelmuziek 
 
Intochtslied 513: 1-4 

(gemeente gaat staan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 

  
3.  God heeft het laatste woord. 

Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 

  
4. God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
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VOORBEREIDING 
 
Gelofte            (gemeente blijft staan) 
Voorganger: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. 
Gemeente:  AMEN 
 
Bemoediging 
V :  Onze hulp is de naam van de HEER 
G :  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.         Ps. 124,8 
V :  Hij die trouw is tot in eeuwigheid    Ps. 146,6 

G:  EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT. Ps. 138,8 

 
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging 
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           (gemeente gaat zitten)

     
Welkom en inleiding op de viering 
 
Kyrie en Gloria    Earth Song van Frank Ticheli  
Voorganger: ‘Laten we in de woorden van het prachtige lied 
Earth Song de Heer aanroepen vanwege de nood en de pijn op 
deze wereld en hem in één adem prijzen omdat wij vertrouwen 
dat barmhartigheid geen einde heeft.’ 
 
Sing, Be, Live, See. 
This dark stormy hour, 
The wind, it stirs. 
 

Zing, wees, leef, zie. 
Dit donkere stormachtige uur, 
De wind, hij rukt. 
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The scorched earth cries out in 
vain: 
O war and power, 
You blind and blur, 
The torn heart cries out in 
pain. 
But music and singing 
Have been my refuge, 
And music and singing 
Shall be my light. 
A light of song, 
Shining Strong: 
Alleluia! 
Through darkness, pain, and 
strife, 
I'll Sing, Be, Live, See 
Peace. 

De verschroeide aarde roept 
tevergeefs: 
O oorlog en macht, 
Jij blind en wazig, 
Het verscheurde hart 
schreeuwt het uit van pijn. 
Maar muziek en zang 
zijn mijn toevlucht geweest, 
en muziek en zang 
zullen mijn licht zijn. 
Een lied als licht, 
stralend sterk: 
Halleluja! 
Door duisternis, pijn en strijd, 
 
zal ik zingen, zijn, leven, zien 
Vrede. 

 
Groet 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
HET WOORD 

 
Zondagsgebed 
 
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 65,17–25 
 
Lezing uit de Brieven: Openbaring 21,1–7 
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Lied 750: 1 en 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  Wordt mijn gebed ten slotte toch verhoord 

dat nu het uur zal slaan, 
waarop ik zelf mag ingaan in jouw poort, 
en recht voor God zal staan 
als een van zijn beminden, 
als uitverkoren pand. 
Dan zal ik in jou vinden 
mijn ware vaderland. 
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Lezing uit het Evangelie      
V: "Lezing uit het Evangelie naar Matteüs hoofdstuk 25, de  
   verzen 1 tot en met 13."            (Gemeente gaat staan) 
 
V: " U wijst mij de weg van het leven: overvloedige vreugde in   
      uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.   
      Halleluja."          (Psalm 16, 11) 
   

 
 
V:  [lezing van het Evangelie] 
 
V:  "In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de         
     Levende God." 
 
Acclamatie 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

 (Gemeente gaat zitten) 
 
Verkondiging  
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ANTWOORD 
 
Lied 750: 5 en 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   7.  Ook ik sluit mij bij deze feeststoet aan 

en vind het paradijs. 
Vreugdevol zal ik dicht bij hen gaan staan, 
zing dan Gods lof en prijs. 
Daar klinkt het Halleluja 
in volle zuiverheid, 
en wordt met een Hosanna 
God alle eer gewijd. 
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Inzameling van de gaven.  
De collecte is voor de helft bestemd voor het werk van onze 
gemeente en de andere helft is voor het werk van de diaconie. 
Vandaag gaat dat diaconale gedeelte naar Bloemstukken bij 
uitvaarten verzorgd door het Drugspastoraat.  
 
Het Drugspastoraat Amsterdam (DPA) is een stichting die vanuit 
christelijke spiritualiteit pastorale zorg verleent aan mensen die 
in hun leven zijn of waren vastgelopen door drugsgebruik of in 
drugsgebruik.  
 
Belangrijk in het werk van DPA is het begeleiden van 
stervenden. De pastores zijn aanwezig in deze belangrijke 
laatste fase, om er zo voor te zorgen dat iemand waardig kan 
heengaan. Na het overlijden verzorgt de drugspastor de 
uitvaart. De overledenen worden begraven op de begraafplaats 
van St. Barbara waar DPA een verzamelgraf heeft.  
 
Onderdeel van een waardig afscheid is het verzorgen van een 
bloemstuk op de kist (kosten €25,-). Het is een teken van 
aandacht en waardering voor al het goede dat deze mens als 
beeld van God heeft betekent. Op deze Eeuwigheidszondag 
zamelen wij uw gaven in om deze waardige momenten van 
afscheid mogelijk te kunnen maken.  
 
U kunt ook digitaal een bijdrage 
geven voor de collecte. U kunt de QR-
code scannen die hiernaast is 
weergegeven, of een gift overmaken 
naar NL45ABNA0543629945 t.n.v. 
College van Kerkrentmeesters ELG 
Amsterdam. Voor meer informatie 
over doneren zie: 
https://www.luthersamsterdam.nl/  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw 
gift. 
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Muziek onder de collecte  
 
Gebed over de gaven  
 
Kwintessens zingt ‘Man that is born of a woman’  
onderdeel van de ‘Music for the funeral of Queen Mary’ van 
Henry Purcell 
 
Man that is born of a woman 
hath but a short time to live, 
and is full of misery. 
 
He cometh up, and is cut down 
like a flower; 
he fleeth as it were a shadow, 
 
and ne'er continueth in one 
stay. 

De mens geboren uit een 
vrouw 
heeft maar een korte tijd te 
leven, 
en kent veel ellende. 
Hij komt op en wordt 
omgehakt als een bloem; 
hij gaat voorbij als was hij een 
schaduw, 
en kan niet op één plaats 
blijven.  
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Lied Heer herinner U de namen NLB 730: 1-3 
Compositie Herman Strategier, tekst Matteüs Verdaasdonk 
 
Koor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen 2.  Heer, herinner u hun luisterend 

wakker liggen in de nacht 
en hun roepen in het duister, 
de armzaligheid van hun kracht, 
en wil zeer aandachtig lezen 
in de rimpels van hun huid 
de verscheurdheid van hun wezen, 
en wis hunne zonden uit.  
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Noemen van de namen 
V: ‘Wij noemen de namen van degenen die ons lief waren en 
die wij verloren aan de dood, hun namen die geschreven staan 
in de palm van Gods hand. En wij ontsteken een kaars, om de 
herinnering aan hen in het licht te houden.’ 

[De namen worden genoemd] 

  

V: ‘Wij ontsteken een kaars voor al die mensen die we hier niet 
met name kunnen noemen maar waarvan wij de naam niet 
alleen in ons hart dragen maar die ook geschreven hebben in 
het boek dat wij bij deze kaars neerleggen.’ 
 
V: ‘Wie dat wenst mag nu naar voren komen om in stilte een 
kaars aan te steken voor een persoon die hem of haar nabij is, 
maar van wie wij door de dood gescheiden zijn. Ook wie thuis 
met ons verbonden zijn nodigen wij uit om hun kaarsen aan te 
steken.’ 

Wie dat wenst mag naar voren komen, te beginnen bij de 
mensen in de achterste rijen. Loop met mondmasker op door 
het middenpad naar voren, ontsteek een lichtje en ga weer 
door het brede linker zijpad en dan achterlangs naar uw 
zitplaats.  

  

V:  Wij ontsteken tenslotte een kaars voor al die naamlozen,  

veraf en dichtbij, wier naam alleen bij God bekend is. 

Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn 
in Uw genade, dat zij gekend zijn in U en bij ons. 
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Ten behoeve van de gedachtenisdienst op 1 november 2020 in 
de Kloosterkerk (Den Haag) schreven ds. Rienk Lanooy en Gerda 
Hoekstra een aanvullende strofe bij lied 730: 
 
Allen: Heer, wil ook mijn trooster wezen 

draag mij, ken mij, zie mij aan. 
Wees er om mijn ziel te lezen 
in de lichtglans van uw naam. 
Voed mij met herinneringen, 
leer mij reizen door de pijn, 
zo vertrouw ik: in uw Liefde 
zal geen mens vergeten zijn. 

 
Kwintessens zingt Thou knowest Lord the secrets of our 
hearts  
Thou knowest, Lord, the 
secrets of our hearts; 
shut not thy merciful ears unto 
our pray'rs; 
 
but spare us, Lord most holy, O 
God most mighty. 
O holy and most merciful 
Saviour, 
thou most worthy Judge 
eternal, 
suffer us not, at our last hour, 
for any pains of death,  
 
to fall from thee. Amen. 

U Heer kent de geheimen van 
ons hart; 
sluit uw barmhartige oren niet 
voor onze gebeden; 
 
maar spaar ons, allerheiligste 
Heer, o allermachtigste God. 
O heilige en meest 
barmhartige Verlosser, 
gij meest waardige eeuwige 
Rechter, 
Laat ons toch niet lijden 
in ons laatste uur, 
allerlei doodse pijnen 
van u afkomstig. Amen 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Elke voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij…’. Dan 
antwoordt de gemeente met de gezongen acclamatie 368j. 
 
 
 
 
 

ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT    (gezamenlijk) 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
UW RIJK 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 HET KWADE. 
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Vredegroet 
Let op: i.v.m. het coronavirus blijven wij bij de vredegroet op 
onze plaats en raken wij elkaar niet aan. U kunt elkaar groeten 
door bijvoorbeeld uw rechterhand op uw hart te leggen en een 
kleine buiging te maken.  
V:  De vrede van de Heer zij met u allen. 
G:  AMEN 
V:  Geeft elkaar een teken van vrede met de woorden  
     DE VREDE VAN CHRISTUS of VREDE EN ALLE GOEDS 
 
Slotlied 753: 1, 2, 3, 5 en 6    (gemeente gaat staan) 
 
Koor:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen:  2.  Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 

 
Koor:  3.  Men ziet het veld aan de overkant 

in groene luister staan, 
als Israël ’t beloofde land 
zag over de Jordaan. 
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Allen:  4. Maar ach de stervelingen staan 

hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 

 
    6.  God, laat ons staan als Mozes hier 

hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 

 
DISMISSIO (heenzending) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZEGEN 
V: (zegen)  

 
 
Orgelmuziek 
 
U bent van harte welkom om na de viering nog een kopje thee 
of koffie te drinken in de Tetterodezaal, achter in de kerk. Let 
hierbij wel op het bewaren van de 1,5 meter afstand, en ga 
zitten op een stoel als u koffie of thee drinkt.  
 
Wilt u reageren op de inhoud van deze viering? Wij stellen uw 
mening en gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail:  
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl  
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Ook als u van onze activiteiten op de hoogte wilt blijven of 
contact met ons wilt houden stellen wij het op prijs als u ons 
dat via email te kennen geeft 
(andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl) Wij zullen u dan op de 
lijst van de NIEUWSBRIEF OUDE LUTHERSE KERK plaatsen. Via 
deze nieuwsbrief wordt ook de tekst van de preek van 
vanochtend verspreid.  
 
VIERINGEN TOT EN MET HET KERSTFEEST 
in de Oude Lutherse Kerk, 10.30 uur 
 
28 november Eerste Advent       Viering Heilig Avondmaal 
                     ds. Andreas Wöhle 
 
5 december   Tweede Advent   thema: Sint Nicolaas 
                     ds. Harry Donga 
 
5 december    18.00 uur  Nicolaasvesper Raad van Kerken  

    Amsterdam in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 
 
Vier kerken in Amsterdam zijn gewijd aan Sint Nicolaas, de 
stadsheilige. In drie van die kerken organiseerde de raad van 
kerken Amsterdam al eerder een oecumenische vesper rond de 
feestdag van de heilige Nicolaas. Dit jaar ontvangt Museum Ons’ 
Lieve Heer op Solder de raad van kerken Amsterdam in de 
huiskerk van het museum. De andere drie Nicolaaskerken zullen 
vertegenwoordigd zijn in de vesper. Voor deze vesper gelden 
de huisregels en het coronaprotocol van het museum. 
   In verband met de beperkte ruimte in de huiskerk van 
het museum en de mogelijke maatregelen omtrent COVID-19 
wordt de vesper uitgezonden via een live stream via 
https://opsolder.nl/project/nicolaasvesper/ 
 
Om exact 18.00 gaan de deuren van het museum open voor de 
bezoekers en om 18.15 start de vesper in de zolderkerk. 
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12 december Derde Advent      
      Viering 350 jaar Ronde Lutherse Kerk 
                      ds. André van der Stoel 
      Geen viering in de Oude Lutherse kerk, maar in  
      de Ronde Lutherse Kerk, Kattengat 2 
 
19 december  Vierde Advent 
                      ds. Andreas Wöhle 
 
24 december  Kerstavond  16.00 uur Maarten Luther Kerk 
       ds. André van der Stoel 
 
       Kerstavond     21.15 uur Oude Lutherse Kerk 
                       ds. Andreas Wöhle 
 
25 december  Eerste Kerstdag      Viering Heilig Avondmaal 
                      ds. André van der Stoel 
 
ACTIVITEITEN 
28 november   Lezing: Christus Iconen 
        om 16.45 uur in het Luther Museum  
        Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 570  
De Christus iconen behoren misschien wel tot de meest vereerde van de 
Oosters Orthodoxe kerken. In deze causerie zullen (in kort bestek) de 
volgende onderwerpen aan de orde komen: 
  Allereerst volgen we de iconen die belangrijke fasen in het leven 
van Christus vertellen. Vervolgens komen combinaties aan de orde die 
de verering van de Christusfiguur versterken en zo belangrijk zijn voor 
de persoonlijke devotie.  
  Afsluitend wordt stilgestaan bij een icoon die verkeerd wordt 
gelezen wanneer onze westerse kennis onbekend is met de 
oorspronkelijke intentie van de icoon. 
 
Drs. Carel van den Berg, studeerde sociale geografie aan de 
Universiteit van Utrecht, daarna  was hij van 1969 tot 2007 docent 
aardrijkskunde. Hij is een van de samenstellers van het boek ‘Geslagen 
verbeelding, Lutherse penningen in Nederland’ (Uitgeverij Verloren, 
Hilversum, 2010). 
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De toegangsprijs van het museum is 7 euro (gratis met een 
museumkaart), er zijn geen extra kosten voor deze lezing. 
Aanmelden via info@luthermuseum.nl of 020-2142112 
 
Tentoonstelling  
  
De geschiedenis van Het Huis van 
Oranje-Nassau is sterk verbonden 
met de vroegere Nederlands 
Hervormde Kerk, waarin het 
gedachtegoed van Johannes 
Calvijn de hoofdrol speelt. Toch 
moet de invloed van Maarten 
Luther niet onderschat worden. 
Al vanaf Willem van Oranje, zoon 
van lutherse ouders, zijn er 
lutheranen aan het hof te vinden.  
 
In het najaar van 2021 vertelt het 
Luther Museum hun verhaal met 
portretten, persoonlijke 
documenten en objecten uit 
koninklijk en luthers bezit. 
Hoogtepunt zijn twee brieven van 
Maarten Luther zelf uit het 
Koninklijk Huisarchief.  
 
Voor eens zullen niet de Koningen en Koninginnen, maar vooral hun 
aangetrouwde partners in de schijnwerpers staan. Een belangrijk 
voorbeeld is Koningin-regentes Emma, die bewust lutheranen opnam in 
haar huishouding. Met Luther & Oranje hoopt het Luther Museum 
bezoekers een nieuw perspectief te bieden op de relatie tussen het Huis 
van Oranje-Nassau en religie in Nederland. 
 
Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Open: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00  
Adres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam  
Website: www.luthermuseum.nl  
Meer informatie: 020 2142112 of info@luthermuseum.nl  
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Voorgangers in deze viering: ds. André van der Stoel en  
     ds. Andreas Wöhle 
Organist:    Henk Verhoef 
Zang:    ensemble o.l.v. Nannie Schuller 
Ouderling:    Peter Wagenmaker 
Diaken:     Co Engberts 
Lector:     Pien de Maar 
Techniek:                      Durk de Jong 
Koster:   Haro Jansen 
 
 

Pastoraat, zorgdragen voor elkaar 
 Wilt u graag eens een gesprek met een van onze pastorale 

bezoekers? 
 Zou u met enige regelmaat bezocht willen worden? 
 Bent u ziek, of wordt u opgenomen in het ziekenhuis of elders? 
 Weet u van anderen dat ze ziek zijn of mist u iemand in de diensten? 

Laat het ons weten! Zo kunnen we zorgdragen voor elkaar. 
 
Stuur een mailtje naar Marianne Starke of bel haar. Zij coördineert het 
pastorale bezoekwerk.  
Email: mariannestarke@hotmail.com, tel: 06-50635693 
 
Voor persoonlijke gesprekken, geestelijke begeleiding en crisis 
pastoraat (ernstige ziekte, overlijden, andere crises) kan men direct 
contact met een van de predikanten opnemen: 
 ds. Andreas Wohle:  06-20195027            

 a.woehle@luthersamsterdam.nl 
 ds. André van der Stoel: 06-15598246         Zuid en Lutherse Hofjes 

 andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl  
 ds. Marieke Brouwer is vanwege ziekte op dit moment niet in de 

gelegenheid om pastorale zorg te verlenen. 

 
 

De volgende viering in de Oude Lutherse Kerk is op zondag 28 
november om 10.30 uur. In deze viering van Woord en Tafel zal ds. 
Andreas Wöhle voorgaan.  
 

Onderzoek alles en bewaar het goede! 
www.luthersamsterdam.nl 


