
 
OUDE LUTHERSE KERK - AMSTERDAM 

Zondag 5 december 2021 
tweede zondag van Advent 

 
geven – ontvangen – herkennen 

 



Orgelspel  
 
We zingen het intochtslied (we staan) Lied 438:1 en 4 – God lof! 
Nu is gekomen 
 

 
  
 
  

4. Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, – 
houd moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw held ontvangen, 
de vorst van uw verlangen, 
met liederen zonder tal! 
 
 
 



 
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 
Ontsteken van de tweede adventskaars 
 
V. Antifoon: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, de 
HEER zelf komt van ver. Dan zal de HEER zijn machtige stem 
laten horen.  Jullie zullen verheugd zijn. 
 
Zingen Psalm 81:1, 4, 11, 14 – Jubel God ter eer 

 
 
 

 



4. God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is ’t en recht 
nu en te allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 
 

11. Ga niet van Mij heen, 
volg Mij op mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen. 
Waar gij langs zult gaan 
maak Ik u ruim baan: 
niemand houdt u tegen.

14. Keer terug tot Mij 
Israël, gij trotse – 
en de woestenij 
zal weer bloeien gaan; 
Ik geef most en graan, 
honing uit de rotsen. 
 
 
V. Antifoon: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, de 
HEER zelf komt van ver. Dan zal de HEER zijn machtige stem 
laten horen.  Jullie zullen verheugd zijn. 
 
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 – Door Jezus Christus, onze Heer. 
 
G – Amen. 
 
 
HET WOORD  
 
Schriftlezing Oude Testament – Jesaja 61:1-3 en 10 
 
Zingen NLB 444 – Nu daagt het in het oosten 



 
 

2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 

3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten – 
begroeten ’t morgenrood. 
 

 
4. De zonne, voor wier 
stralen 
het nachtelijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, ’t eeuwig licht! 
 

5. Reeds daagt het in het 
oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
Epistellezing uit Openbaringen 19:11-14 
 
Wij zingen het zondagslied 439:1,2,3 –Verwacht de komst des Heren 



 
 
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. 
 

3. Een hart dat wacht in 
ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol 
hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 

 



 
Evangelielezing Lucas 21:25-33 ( we gaan staan) 
 
V. Toon ons uw trouw, HEER, en geef ons uw hulp. Halleluja! 
 
Gemeente zingt 3x halleluja 

 
 
Lezing van het evangelie 
 
Acclamatie: Licht voor ons uit

 
 
 
Verkondiging in woord en beeld 
 
Zang en orgel: Saint Nicolas, Francis Lemarque 
 
Orgelspel en Zingen Lied 463:1,2,3 en 8 –Licht in onze ogen 
 



 
 
2. Als der mensen trooster 
roepen wij U aan: 
noem de namelozen 
met een nieuwe naam! 
  

3. Herder, wil behoeden, 
wie in ’t duister valt. 
Keer hun lot ten goede, 
licht dat stralen zal! 

8. Kyrie eleison, 
wees genadig, Heer! 
Breng ons naar de morgen 
wacht niet langer meer! 
  
Collecte in één rondgang, voor twee doelen: voor de kosten die onze 
gemeente maakt om te bestaan en voor de diaconie. 
Diaconale Adventsactie – Samen maken we plek in de herberg 

‘Dit is een plek waar ik op adem kom en de stress even los kan laten.’ Dit is een 
veelgehoorde uitspraak van gasten die we ontvangen in de gasthuizen In de 
Roos en In de Waard. In Amsterdam zijn er veel mensen die om welke reden 
dan ook geen dak of thuis hebben. Deze mensen hebben we in de afgelopen 10 
jaar een plek kunnen bieden om even tot rust te komen, een plan te maken 
voor de toekomst en te werken aan nieuw perspectief. 

In die 10 jaar is de oude keuken van Gasthuis In de Roos intensief gebruikt door 
veel mensen, er zijn veel maaltijden gekookt; er is in geleefd. Om goede 



gastvrijheid te kunnen blijven bieden is het nu tijd voor een nieuwe keuken. 
Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Juist in deze adventstijd waarin we 
toeleven naar Kerst vragen we extra aandacht voor herbergzaamheid. Met uw 
bijdrage maakt u het mogelijk om juist die mensen die het in Amsterdam heel 
hard nodig hebben een warme ademplek te bieden. 

  
 

 
 

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 
 
 
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 
 
Vredegroet: 
V. De vrede van de Heer zij met u allen. 
G. Amen 
V. Geef elkaar een teken van vrede met de woorden. Vrede van 
Christus of Vrede en alle goeds. 
 
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 
 
Voorganger: dr Harry Donga
   
Organist: Tromp van Goor 
Ouderling: Marianne Starke 
Diaken:  Lilian Jangali 
Lector:   Hanneke 

Veenhof 

Zang:   Petra Bosé 
Koster:  Haro Jansen 
Beamtechniek: Elroy Coltof 
Techniek: Laura Pakasi en 

Ronald Suer 

 
* 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: 
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 

 
5 december     15.30 uur  Nicolaasvesper Raad van Kerken Amsterdam 
    Locatie: Waalse Kerk, Walenpleintje 157-159. 
                      
                      18.30 uur livestream Nicolaasvesper  
    vanuit Museum Ons' Lieve Heer op Solder 
                      meer informatie: zie https://opsolder.nl/project/nicolaasvesper/  
 
12 december    Derde Advent     Viering 350 jaar Ronde Lutherse Kerk 
                      ds. André van der Stoel 
                       Viering in de Ronde Lutherse Kerk, Kattengat 2 
 
19 december    Vierde Advent 
                       ds. Andreas Wöhle 



19 december 16.00 uur  Oecumenisch Adventzingen kerken Heilige 
                    Vierhoek (met Krijtberg, Doopsgezinde kerk, English 
                   Reformed Church).  
                   locatie: Doopsgezinde Kerk, ingang via Herengracht 431 
                    Viering eindigt op tijd voor 17 uur. Registratie 
                    contactgegevens bij toegang. 

 
24 december   Kerstavond           16.00 uur       Maarten Luther Kerk 
                     ds. André van der Stoel 
 
                      Kerstavond           16.00 uur     Oude Lutherse Kerk 
                     ds. Andreas Wöhle 
 
25 december    Eerste Kerstdag    Viering Heilig Avondmaal 
                       ds. André van der Stoel 
 
26 december    Tweede Kerstdag, zondag 
                       ds. Martin van Wijngaarden 
                      predikant Lutherse Gemeente in Rotterdam 
 
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 op zondag 12 december is eenmalig in de Ronde Lutherse 

Kerk, Kattengat 2. In deze feestelijke viering van Woord en Tafel vieren we dat 
dit kerkgebouw 350 jaar bestaat.  

Ds. André van der Stoel en ds. Andreas Wöhle zullen samen voorgaan. 


