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Welkom  
Welkom in deze kerk, u, die voor het eerst hier meeviert, en 
ook u die anders kind aan huis bent in de “Oude Lutherse”. 
 
Ook deze viering staat nog steeds in het teken van de pandemie 
en de maatregelen die ons proberen veilig te houden. Maar 
gezien de ontwikkelingen kunnen wij gaandeweg al wel weer 
wat meer meezingen.  
Voor de eerstkomende tijd hebben wij, in navolging van het 
landelijk kerkelijk advies, afgesproken dat de responsa, de 
stukken waar de gemeente zingend “antwoordt”, weer kunnen 
worden meegezongen – en wel “op spreeksterkte”, dus niet 
voluit. Dat is bij de responsa toch al de gebruikelijke en gepaste 
manier van zingen.  
Het slotlied (dat maar één couplet heeft) kunnen wij echt met 
elkaar zingen! 
 
Zo tasten wij ons langzaam weer terug naar het gezongen en 
gemusiceerde Woord...  En dat in een viering die vandaag 
geheel en al in het teken staat van muziek en zingen: rondom 
een gedicht dat Maarten Luther destijds schreef en dat door 
Johan Walther op muziek werd gezet. “Zo zingt de VROUWE 
MUSICA...”. Luther laat de muziek jubileren over het 
jaargetijde dat het best bij haar past: de tijd dat heel de 
creatuur lijkt te zingen en te klanken... 
 
In die sfeer vieren wij vandaag ook het Heilig Avondmaal, 
waaraan een ieder welkom is, die instemt met ons zingen en 
bidden en zwijgen en roepen... 
 
In onze viering ondersteunt ons zo als zo vaak in de afgelopen 
tijd Mariela Flores met haar zang. 
 
Een goede viering toegewenst 
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Orgelspel 
 

INTOCHT  
Zang: Gez 48 (LvdK), 1.2.3 

 
2 Geheiligd zij uw naam, o Heer, 
bewaar ons door de rechte leer, 
en maak ons doen en laten rein, 
dat wij U niet tot schande zijn. 
Breng Gij weer thuis te rechter tijd 
het arme volk dat wordt misleid. 
 
3 Uw koninklijke heerschappij 
zij nu en eeuwig ons nabij. 
Geleid ons tot het bruiloftsfeest 
door alle gaven van de Geest. 
Sla het geweld van satan neer, 
behoed uw eigen kerk, o Heer. 
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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. 
 

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       
 

Welkom 
 
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.” (Ps 18, 
19b.20) 
 
Zang: Gez 48 LvdK 4.5 
 
4 Als in de hemel hoog en klaar 
zo zij op aarde openbaar 
uw wil die heilig is en goed. 
Neem in bezit ons vlees en bloed, 
en maak ons, Heer, in lief en leed 
gehoorzaam, tot uw wil gereed. 
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5 
Heer, aller ogen zijn gericht 
op U, die leven geeft en licht. 
Geef ons vandaag ons daaglijks brood, 
spaar ons voor ziekte en hongersnood. 
Geef ieder zó zijn deel, o Heer, 
dat hij het neemt te uwer eer. 
 
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.” 
  
Zang: 

 
 
V/Zang: 
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V/Zang: 

 
 
V/Zang: 

 
 
Zondagsgebed 
 

HET WOORD  
Eerste Schriftlezing  Ezechiel 17, 22-24  
 
Zang: Gez 48 LvdK 6.7.8 
 
6 Vergeef o Vader onze schuld, 
zodat weer blijdschap ons vervult; 
gelijk wij van hun schuld ontslaan 
al wie ons hebben kwaad gedaan. 
Maak zo uw vrede openbaar. 
U dienend dienen wij elkaar. 
 
  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/EXO.14.8-EXO.14.14
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7 Leid ons niet in verzoeking, Heer. 
Wees ons een sterke tegenweer 
ter linker- en ter rechterhand. 
Wij houden in uw hoede stand, 
al woedt de boze onverpoosd, 
omdat uw Geest ons hart vertroost. 
 
8 Verlos ons van des bozen macht, 
rondom ons heen heerst diepe nacht. 
Verlos ons van de eeuwge dood 
en sta ons bij in stervensnood. 
Neem onze zielen in uw hand 
en breng ze in het vaderland. 
 
Tweede Schriftlezing 1 Korintiërs 14, 1-12  
 
Zang: Gez 48 LvdK 9.10 
9 U is en worde toegebracht 
het rijk, de heerlijkheid, de kracht, 
U onze Vader op de troon 
die tot ons zendt uw lieve Zoon, 
die ons door uwe Geest geleidt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 
 
10 Amen dat is: zo zal het zijn. 
Al is 't geloof maar zwak en klein, 
Gods goede trouw is groot en sterk 
en Christus pleit voor heel zijn kerk. 
Waar in zijn naam gebeden is, 
is Amen zeker en gewis. 
 
 
EVANGELIE  
V: De lezing uit het Evangelie staat vandaag in het Evangelie 
van Markus, hoofdstuk 4, vz 30-34 
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V: PSALMWOORD: “Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte, Heer, mijn 
rots, mijn vesting, mijn bevrijder..” (Ps 118.24) 
 
V/Zang: HALLELUJA (Looft de Heer) 

 
 
 
Schriftlezing Evangelie: Mk 4, 30-34 
V: 'In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de 
Levende God”. 
 
 

Acclamatie 

 
 
 
 
Zang:(Lutherliederen nr 29)  Mij is het mooiste jaargetij 
 



9 

 
 
 
VERKONDIGING 
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HET ANTWOORD 

 

Zang: Die beste Zeit im Jahr ist mein  (Maarten Luther 1538) 
 
Die beste Zeit im Jahr ist mein, da 
singen alle Vögelein, 
Himmel und Erden ist der voll, viel 
gut Gesang, der lauter wohl. 
 
Voran die liebe Nachtigall 
macht alles fröhlich, überall 
mit ihrem lieblichen Gesang, 
des muß sie haben immer Dank. 
 
Vielmehr der liebe Herr Gott, 
der sie also geschaffen hat, 
zu sein die rechte Sängerin 
der Musika ein Meisterin. 
 
Dem singt und springt sie Tag und Nacht, 
seins Lobes sie nichts müde macht: 
den ehrt und lobt auch mein Gesang 
und sag ihm einen ewgen Dank. 
 
 
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. 
Kerk voor het dorp (PKN) 
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk in Nederland 
geeft kleine geloofsgemeen-schappen een platform in hun 
zoektocht naar betekenisvol kerkzijn in hun omgeving. Dat veel 
kerken krimpen, betekent niet dat zij niet zinvol kunnen zijn. 
Zo zijn er dorpskerken die bijvoorbeeld van hun kerk een 
‘huiskamer van het dorp’ maken, die dorpsactiviteiten 
organiseren of deelnemen in een dorpscoöperatie. Binnen de 



11 

Dorpskerkenbeweging inspireren en motiveren kleine 
gemeenten elkaar. 
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  

 

Voorganger: Gebed over de gaven  
Voorbeden, stil gebed 
 
Na elke voorbede  

 
  

mailto:info@diaconie.com
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VIERING VAN HET AVONDMAAL  
Vredegroet 
V: De vrede van de Heer zij met u allen. 
Gemeente: AMEN 

<Om “veilig afstand te houden” groeten wij elkaar  
met een buiging en een hand op het hart> 

 

Viering Heilig Avondmaal 
V:    De Heer heeft zijn feesttafel bereid  
   voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben.  
   Christus nodigt ons aan zijn maaltijd; 
   Brood dat leven geeft 
   en wijn, die het hart verheugt. 
   In deze tekenen wil Christus met ons zijn. 
 

V: Credo /Geloofsbelijdenis 
Heer God, soms kunnen wij tastende zeggen: 
Ik geloof in u, 
mijn leven rust in U. 
U hebt mij gekend, nog voordat ik geboren werd. 
U wacht op mij aan het einde van mijn dagen 
en ontsluit mij Uw eeuwigheid.  
Heer God, soms kunnen wij tastende zeggen: 
Ik geloof in u, God. 
In Jezus van Nazareth bent Gij kenbaar.  
U hebt mij aanvaard, nog voordat ik dit begreep. 
U wilt de wereld veranderen, vandaag en hier.  
Ik geloof in u, God. 
In Uw adem word ik vrij. 
U hebt in mij geplant het verlangen naar vrede en 
gerechtigheid.  
U richt mij op en weeft – ook door mij – aan Uw eeuwigheid.  
Heer God, soms kunnen wij tastende zeggen: 
Ik geloof in u, God, soms, werkelijk. 
Maak mijn geloof sterk, 
en sterk mij met uw Woord in brood en wijn.Amen 
        (auteur onbekend) 
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Praefatie                      

 

 

 

V: Lofprijzing 
Zingen:  Sanctus en Benedictus  
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Voorganger: Tafelgebed, met daarin opgenomen: 
Onze Vader (gezamenlijk) 
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. 

    
Zingen: Agnus Dei 
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Communio / Delen van Brood en Wijn  

    in de Gemeenschap met alle Heiligen 
 
Musica sub communione... 
 
Dankgebed 
(Wisselzang V/G) 
 

 

 

 
 
Slotlied: Gez 414    (Gemeente zingt) 
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V: ZENDING  

 
ZEGEN 
V – (zegen) 

 
 
V: ZEGEN  
 
Muziek 
 
Wilt u inhoudelijk reageren op deze dienst? Wij stellen uw 
mening en gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail:  
a.woehle@luthersamsterdam.nl 

 

 
 

 
Eerstkomende  erediensten in de OUDE LUTHERSE KERK  
 
20 uni 10.30 uur Lutherse Mis - ds Marieke Brouwer 
27 juni10.30 uur Dag van de Lutherse Wereldfamilie LWF  
        – ds André van der Stoel 
4 juli 10.30 uur Keti koti  – ds Andreas  Wöhle 
11 juli 10.30 uur Viering Heilig Avondmaal – ds Marieke Brouwer 
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Andere activiteiten vanuit en in BRANDPUNT AMSTERDAM STAD 
 
VANMIDDAG!!! 17-18 uur 
EINDELIJK ... nadat het zo vaak eerder is aangekondigd: 
Concert “CLOSE” – muziek en beeld vertellen hun verhaal... 
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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 zorg dragen 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 
crisispastoraat (ernstige ziekte, overlijden, andere crises) kan 
men direct contact met een van de predikanten opnemen: 
 
ds Marieke Brouwer: 020-6422373 
mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl 
Centrum en Huis op het Spui 
 
ds André van der Stoel: 06-15598246 
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 
Zuid en Lutherse hofjes 
 
ds Andreas Wöhle: 06-20195027 
a.woehle@luthersamsterdam.nl 
Centrum, Noord, Oost en West 
 
  

mailto:mariannestarke@hotmail.com
mailto:mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl
mailto:andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
mailto:a.woehle@luthersamsterdam.nl
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