
Orgelspel 
 
Lied bij de intocht (gemeente gaat staan) 793 

 
 
2. Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 



3. Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 
 
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  
 
(gemeente gaat zitten)  
 
Wij zingen Psalm 18:1 



 
 
 
 
 
V.Antifoon: De Heer was mij tot steun. Hij leidde mij weg uit de 
nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad. 
Halleluja! (Psalm 18:19b,20) 
 



Gloria Patri (ere zij de Vader) 

  
Welkom en inleiding op de dienst 
 
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. 
 
 

 

 



 

 
 

Zondagsgebed 
V Door Jezus Christus, onze Heer. 
 
G – Amen. 
 
 
HET WOORD  
 
Schriftlezing Oude Testament – Jona 3 
 
Zingen NLB 155: 1, 5 en 6 

 
 



5. Ach Heer, geef licht 
wie viel in ongenade! 
Hoe lang vergeldt Gij ’t kwade met het kwade 
verhult Gij mij uw aangezicht? 
  
6. Hebt Gij voorgoed 
wie U verliet verstoten, 
voor eeuwig achter mij de poort gesloten 
naar ’t leven en zijn overvloed? 
  
Schriftlezing uit Nieuwe Testament – Lucas 14:16-24 (gemeente 
staat) 
 
Lezing door voorganger 
 
V. In de woorden van de Schrift horen wij het woord van de levende 
God 
 
Gemeente zingt: 
Acclamatie: Licht voor ons uit

 
 
Gemeente zingt NLB 990:1,4,5,6 – De laatsten worden de eersten 
 
 



 
 
4. Wie zelf zich hoog verheffen, 
die slaat zijn oordeel neer, 
de bergen worden vereffend, 
de zee zwijgt voor de Heer. 
 
5. Maar wie zich heeft gebogen 
voor wat Hij geboden heeft, 
die zal Hij ook verhogen 
zo waar Hij eeuwig leeft. 
 
6. De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 
  
Verkondiging in woord en beeld 
 
Vluchten kan niet meer  
 



Collecte in één rondgang, voor twee doelen: voor de kosten die onze 
gemeente maakt om te bestaan en voor de diaconie, 26 juni: 
Scholingsprogram Palestijnse jongeren van de Lutherse Kerk in Jordanië en het 
Heilige Land Op 26 juni vieren lutheranen wereldwijd LWF-zondag. Waarom 
juist dan? Op 25 juni 1530 werd in het bisschoppelijk paleis in Augsburg 
(Beieren) een door Luthers vriend en medewerker Melanchton opgestelde 
geloofsbelijdenis voorgelezen. Deze belijdenis is de geschiedenis ingegaan als de 
Augsburgse Confessie, ofwel de Confessio Augustana. Deze zondag herinnert 
ons aan deze gemeenschappelijke geloofsbelijdenis, en aan het feit dat we zo 
onderdeel zijn van een wereldwijde lutherse gemeenschap van kerken, 
georganiseerd in de Lutherse Wereld Federatie (LWF). Daarom collecteren we 
vandaag voor een diaconaal project van een lutherse zusterkerk. De Lutherse 
Kerk van ‘Jordanië en het Heilige Land’ investeert in de scholing van Palestijnse 
jongeren. De Lutherse Kerk leert jongeren (christenen en moslims) om 
problemen vreedzaam op te lossen. Niet met geweld maar met dialoog, door 
verdraagzaam te zijn en jongeren die anders zijn te leren begrijpen en te 
accepteren. Doel van de Lutherse Kerk is om jongeren te leren te midden van de 
ernstige conflicten en uitzichtloosheid zich niet te verliezen in geweld, en - hoe 
moeilijk soms ook - vreedzaam met de ander samen te leven. Leerkrachten 
worden getraind om jongeren tools te geven voor dialoog en mediation. 
Muziektherapie is hierbij een belangrijke vorm. Met het programma worden 
2100 jongeren bereikt in o.a. Ramallah, Oost-Jeruzalem en Bethlehem. 
 

 
 

Wij zingen NLB 352: 1, 2 en 4 en 6  



 

 
 
2. Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donkere nachten 
en ’t gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
  
4. Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
  
6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
 

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 met gezongen Kyrie (3x) 

 
 
 
Onze Vader     (gesproken en gezongen door allen) 
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome,  
uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op 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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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.’ 
 
Na afloop van deze dienst verzamelen gemeenteleden van de 4 kerken 
rondom het Spui ( RK-Krijtberg, Doopsgezinde t Lam en de Engels 
Hervormde kerk op het Begijnhof) in de Oude Lutherse kerk voor een 
korte afsluiting en zegen door de vier voorgangers, daarna is er koffie 
voor allen. 
 
Lied bij de zegen. 
 
Zingen lied bij de zegen. NLB 967 – Zonne der gerechtigheid(Alle 
coupletten) 
Op deze plaats in de liturgie zingen we alleen coupletten 1,2,3 en 7 
 

 
 
 



2. dat de aarde U loven zal. 
Erbarm u, Heer. 
Wek de dode christenheid 
uit haar zelfverzekerdheid; 
zend uw stralen overal, 
 
3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan, 
die geen mens ooit helen kan. 
Breng, o herder, in Gods naam 
uw verstrooide kudde saam. 
Erbarm u, Heer. 
 
7. Alle eer en macht en kracht 
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam 
in de drieklank van uw naam. 
Erbarm u, Heer. 
 
 
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:  Daniël Rouwkema 
Zang:  Petra Bosé 
Lector:   Egbert Boeker 
Ouderling: Joren Reichel 
Diaken:  Hanneke Veenhof 



Koster:  Haro Jansen 
Techniek:  Laura Pakasi, stream en Maikel Groenewoud, beamer 
 
* 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 

*  zie ook: De Naardense Bijbel, vert door Pieter Oussoren, Skandalon 
2004 
 
Volgende diensten in de Oude Lutherse Kerk:  
 
Zondag 3 juli – 10.30 uur ds Andreas Wöhle,  Keti koti viering 
Zondag 10 juli- 10.30 uur ds Andreas Wöhle, MARIA- Lutherse mis 

door Kwintessens olv Nannie Schuller 
 


