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“Wat je vraagt  
in mijn naam…” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden 
op zondag Rogate (bidt!)  
5e zondag na Pasen 
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui  
Amsterdam, 22 mei 2022 
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Welkom in deze kerk, u, die hier als vanouds meeviert, online 
en fysiek, en ook u die wellicht voor het eerst aanschuift in de 
“Oude Lutherse”. 
 
Vandaag is het de vijfde zondag na Pasen, een zondag die net 
als alle andere zondagen na Pasen een bepaalde naam, een titel 
heeft. Deze zondag is genoemd naar woorden uit het 
Johannesevangelie: ‘Rogate’ – bidt! Daar gaan we over horen: 
over het gebed, die beweging, dat heel persoonlijke contact 
tussen mensen en de Eeuwige en wat dat met een mens, met 
mensen, doet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor in de kerk bij de icoon zijn er kaarsen beschikbaar  
om een lichtje aan te steken voor een dierbare, voor licht in 
een moeilijke situatie, voor iemand die u wilt opdragen aan 
God...  
 
 
Afbeelding voorkant: Een pagina uit het voorbedenboek bij het 
“Brandend Braambos” in de Westerkerk 
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Muziek 
 

INTOCHT         (Wij gaan staan) 
Gez. 280, 1.2.4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 

5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
DE VOORBEREIDING     (Wij blijven staan) 
 
Gelofte 
V: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
G: AMEN 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
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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       
       (Wij gaan zitten) 
Welkom 
 
V: Antifoon 
”Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot 
aan de einden der aarde: ‘De Heer koopt zijn dienaar Jakob 
vrij!’ Halleluja!” (Jesaja 48:20b) 
   

Ps 66, 6.7 
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7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 
V: Antifoon 
”Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot 
aan de einden der aarde: ‘De Heer koopt zijn dienaar Jakob 
vrij!’ Halleluja!” 
 
Allen: 

 
 
Kyrie 
V: ‘Laten we de Heer aanroepen voor de nood op deze wereld 
én zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen 
einde...’ 
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V/Allen: 

 
 
V/Allen: 

 
 
Zondagsgebed 
 
HET WOORD  
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 45, 1-8 
 
Gez 433, 1.3.5 
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3. Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
 
5. Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 
Lezing uit de brieven: Jakobus 1, 22-27 
 
Gez 992, 1.2.3.4 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 

3.Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 
en delen 
als ons is voorgedaan? 
 

4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 
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V: PSALMWOORD: “Ze riepen in hun angst tot de Heer: laten ze 
de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen 
verricht.” (Ps 107: 6a.8) 
V/Zang: HALLELUJA (Looft de Heer) 
 

 
 
Lezing uit het Evangelie      
V: "Lezing uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 16, de  
   verzen 23b tot en met 30"  
 
V:  [lezing van het Evangelie]    (gemeente gaat staan) 

 
V:  "In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de         
     Levende God." 
 
Acclamatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERKONDIGING 
 
HET ANTWOORD 
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Gez 974, 1.3.5 

 
3.Elkaar bidden wij toe: 
volhard in het geloven, 
verlies uw vreugde niet 
en kom uw pijn te boven. 
Laat lichten uw gezicht 
over de duisternis 
waarin de ander in 
gemis gevangen is. 
 
5. God, laat geen mensenkind 
uit uw ontferming vallen. 
Weer met uw ruime hart 
het kwade van ons allen. 
Gij zijt te goeder trouw 
geweest van het begin. 
Vasthoudend blijft Gij tot 
uw liefde overwint. 
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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. 
Diaconaal doel vandaag: 
Het diaconale deel van de collecte is deze zondag bestemd voor 
één van de noodlijdende Lutherse gemeentes in Nederland, 
vandaag is dat de Lutherse gemeente in Alkmaar. 
De diaken van dienst zal een toelichting geven 
 
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).  
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.  
 

Orgelspel onder de collecte  
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Voorganger: Gebed over de gaven  
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Na elke voorbede (eindigend op: “Wij roepen u aan”) 

 
 
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. 

 
 
Vredegroet 
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: Gez 863, 1.2.5.6  (gemeente staat) 
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2.Want lijf en ziel en leven 
heeft ons de Heer gegeven. 
Hij zal ze ook bewaren 
in allerlei gevaren. 
 
5.Wij bidden U, Algoede: 
wil altijd ons behoeden; 
de kleinen en de groten, 
houd ze in uw hart besloten. 
 
6.Bewaar ons in uw waarheid, 
geef ons op aarde vrijheid, 
met alle mensen samen 
uw rijk, Heer, te beamen. 
 
DISMISSIO (heenzending) 
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V: (zegen)  

 
 
Muziek 
 
Na de viering bent u van harte uitgenodigd in de Tetterodezaal 
om elkaar te ontmoeten bij een kopje thee of koffie. 
 
Wilt u reageren op de inhoud van deze viering? Wij stellen uw 
mening en gedachten zeer op prijs. vicaris@westerkerk.nl 
 
Wanneer 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 aan: 
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 in en vanuit de Oude Luthers Kerk 
 
26 mei 2022,10:30 uur - Hemelvaart Muziekviering in het 
LUTHERMUSEUM… 
Voorgangers: ds Andreas Wöhle / drs Elsa Arsen. Met veel 
“Hemelvaartsmuziek” (Mariele Flores, Sofia Pedro, …) 
29 mei 2022, 10:30 uur, voorganger ds Alida Groeneveld 
5 juni 2022, 10:30 uur, voorganger ds André van der Stoel 
PINKSTEREN 
12 juni 2022, 10:30 uur, voorgangers ds Andreas Wöhle en drs 
Gerrit Riemer 
19 juni 2022, 10:30 uur, voorganger ds Mirella Klomp 
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Activiteiten 
 
30 mei, 19:30 uur MAARTEN LUTHER KERK (MLK) 
Oost-West ... Criteria van een integere spiritualiteit 

Podiumgesprek n.a.v.  
Ernst Stern (Wat zal men doen? / Amsterdam 2001)  
Dr Alfred Scheepers (Godsdienstfilosoof) en  
Dr Andreas Wöhle (theoloog) gaan in gesprek over 
perspectieven op spiritualiteit in het licht van de 

dialoog der religies. 
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Voorganger:   ds. Cristina Pumplun, predikant Westerkerk  
Organist  Henk Verhoef 
Ouderling:  Marianne Starke 
Diaken:   Reinder van Beem 
Lector:   Egbert Boeker 
Streaming:       Laura Pakasi 
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 is op Hemelvaartsdag 26 mei om 10.30 uur in de 
kerkzaal van het Luther Museum Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 
570. In deze viering zal ds. Andreas Wöhle voorgaan. 
 
  

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


