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“Een licht voor de wereld…” 
 

 
 

Eerste Kerstzondag in de 
Oude Lutherse Kerk zondag 27 december 2020 
 
Voorganger: dr. Cristina Pumplun 
Lector: Reinder van Beem 
Orgel: Christiaan de Vries 
Zang: Twinkeling (Lieke Hoogland,  
Petra Bose, Reinder van Beem) 
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Afbeelding op de voorkant: 
Rembrandt van Rijn, Simeon met het kind Jezus in de tempel 
(1669) 

 
 
 
 
Welkom in en bij deze dienst op de eerste Kerstzondag in en om 
de “Oude Lutherse”.  
 
 
Juist in deze bijzondere kersttijd, die zo anders is dan we ge-

wend zijn, volgt de eerste zondag na Kerst naadloos op de 

tweede kerstdag en zo krijgen we er juist dit jaar als het ware 

een derde kerstdag bij. 

 

We horen vanmorgen dan ook een echt kerstverhaal. Het is het 

vervolg op het overbekende verhaal van kerst met Maria en Jo-

zef, het kind en de herders en engelen. 

Nu gaat het over een ontmoeting tussen het jonge gezin met 

een man en een vrouw, niet in een stal, maar in de tempel. 

De kleine Jezus gaat voor het eerst op pad met zijn ouders en 

het is betekenisvol wat er dan gebeurt. 
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STILTE 
Orgelspel 

Intocht 

Zang: Lied 515, 1 -3. 6-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wiens heerschappij geen einde kent, 
geen einde kent, 
Hij daalde neer om onze ellend’. 
Halleluja, halleluja! 
 
5. Die zich zo diep vernederd heeft, 
vernederd heeft, 
Hij is het die ons ’t leven geeft! 
Halleluja, halleluja! 
 
6.Hij maakt ons door zijn armoe rijk, 
zijn armoe rijk, 
en brengt ons in het hemelrijk. 
Halleluja, halleluja! 
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7. Zo zinge al wat zingen mag, 
wat zingen mag: 
De Heer zij dank op deze dag. 
Halleluja, halleluja! 
 

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 

V: en die niet laat varen het werk dat Zijn hand begon. 

 

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 

“Toen de nacht de helft van zijn weg had afgelegd en alles in 

diepe rust verzonken was, sprong uw almachtige woord vanaf 

de troon in de hemel” (Wijsheid 18: 14-15) 
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Zang: Lied 473 

 
2. Die roos van ons verlangen, 
dat uitverkoren zaad, 
is door een maagd ontvangen 
uit Gods verborgen raad. 
Maria was bereid, 
toen Gabriël haar groette 
in ’t midden van de tijd. 

 

3. Die bloem van Gods beha-
gen 
heeft, naar Jesaja sprak, 
de winterkou verdragen 
als allerdorste tak. 
O roos als bloed zo rood, 
God komt zijn volk bezoeken 
in ’t midden van de dood. 

 
 
V: Antifoon 
“Toen de nacht de helft van zijn weg had afgelegd en alles in 
diepe rust verzonken was, sprong uw almachtige woord vanaf 
de troon in de hemel” (Wijsheid 18: 14-15) 
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Gloria Patri 

 

Kyrie en Gloria 

V: Wij dragen de nood van de wereld aan God op en wij ver-

trouwen erop: Zijn barmhartigheid heeft geen einde! 

Zang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagsgebed 

HET WOORD 
Schriftlezing  Jesaja 49, 13-16 
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Zang: Lied 505 

 

2. In de nacht gekomen kind dat met geduld 
eeuwenoude dromen eindelijk vervult, 
kom in onze dagen, kom in onze nacht, 
kom met uw gestage, milde overmacht. 

3. In de nacht gekomen, onmiskenbaar kind, 
kom, doorwaai de bomen, zachte zuidenwind, 
kom in onze dagen, kom in onze nacht, 
laat uw morgen dagen, kom – de wereld wacht. 
 
V: Psalmwoord 
“U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van 
uw lippen – God heeft u voor altijd gezegend. In mijn hart wel-
len de juiste woorden op, mijn gedicht spreek ik uit voor de 
koning, mijn tong is de stift van een vaardige schrijver.“ 
(Ps 45, 3,2)  
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Halleluja: 

  
Lezing uit het evangelie: Lucas 2: 21-38 
V: “In de woorden van de Schrift horen wij het Woord van de 
Levende God.” 

 
Respons: 

 

Zang: Coventry Carol 

Lully, lullah, thou little tiny 
child, 
Bye bye, lully, lullay. 
Thou little tiny child, 
Bye bye, lully, lullay. 
 
O sisters too, how may we do 
For to preserve this day 
This poor youngling for whom 
we sing, 
"Bye bye, lully, lullay"? 
 

Herod the king, in his raging, 
Chargèd he hath this day 
His men of might in his own 
sight 
All young children to slay. 
 
That woe is me, poor child, 
for thee 
And ever mourn and may 
For thy parting neither say 
nor sing, 
"Bye bye, lully, lullay."

 
 
VERKONDIGING 
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HET ANTWOORD 
 

Zang: Gesù bambin l’è nato in tanta povertà 
1.Gesù bambin l’è nato in tanta povertà 
senza né pesse, né fasse e né fuoco da riscaldar. 
Mario lo mira, setàa e chinàa sospira, 
perché l’è nato al mondo, chi tutti vuol salvar. 
 
2. Giuseppe vecchierello lo stave a rimirar, 
il bue e l’asinello lo stavan a riscaldar. 
Venite pastori a fare grandi onori 
perché l’è nato al mondo, chi tutti vuol salvar. 
 
3. Tre Magi da l’Oriente lo andavan a ritrovar 
col cuore tutto fervente per volerlo adorer. 
Si posero in via con tante allegria, 
incense, mirra ed oro vengono a lui donar. 
 

Inzameling van de gaven 
De collecte is in gelijke delen bestemd voor het diaconale en 
pastorale werk van onze gemeente 
Het diaconale doel vandaag is bestemd voor Burennetwerk Am-
sterdam. 
Burennetwerk Amsterdam is een stichting die buurtgenoten aan 
elkaar koppelt voor eenvoudige burenhulp, vervoer met bege-
leiding of sociaal contact. Mensen die willen helpen, onze ‘goe-
de buren’, melden zich bij ons aan en worden via de helpdesk 
gekoppeld aan iemand in hun buurt met een hulpvraag. Er zijn 
in heel Amsterdam ongeveer 1500 goede buren ingeschreven bij 
Burennetwerk die willen helpen. Burennetwerk is in 2012 ont-
staan vanuit de overtuiging dat er veel bereidheid is in de stad 
om te helpen en er ook allerlei mensen zijn die het zelf niet 
redden. Helpt u mee om dit mooie werk mogelijk te maken? 
Meer informatie over dit en andere doelen op diaconie.com. 
Heeft u geen internet, dan sturen we het graag toe. U kunt ook 
uw bijdrage overmaken: NL80INGB0004620048 t.n.v. de  
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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 in-
formatie 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 spe-
cifiek steun bieden aan een van onze activiteiten hier op het 
Spui of in een van de ankerplaatsen (Maarten Luther Kerk of Au-
gustanahof), 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 
  

mailto:info@diaconie.com
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Voorganger: Gebed over de gaven † 
 
Voorganger: Voorbeden, stil gebed, ONZE VADER 
Na elke voorbede die eindigt op: “zo bidden wij….” 
klinkt als respons: 

 
 
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. 

Gemeente: AMEN 

 (Om veilig afstand te houden groeten we elkaar met een 

 buiging en een hand op het hart.) 

 

Zang: Behold that star 
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Behold that star!  Behold that star up yonder, 
Behold that star!  It is the star of Bethlehem. 

1.There was no room found in the inn. 
It is the star of Bethlehem. 
For Him who was born free from sin. 
It is the star of Bethlehem. Behold… 
 
2. The wise men travelled from the East. 
It is the star of Bethlehem. 
To worship Him, the Prince of Peace. 
It is the star of Bethlehem. Behold…. 
 
3. A song broke forth upon the night. 
It is the star of Bethlehem. 
From angel hosts all robed in white. 
It is the star of Bethlehem. Behold… 

 
V: ZENDING EN ZEGEN 

 

Orgelspel 

Wilt u inhoudelijk reageren op deze dienst? Wij stellen uw me-
ning en gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail: 
cmpumplun@yahoo.co.uk 
 

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de li-
vestreams van de erediensten. Wilt u in deze zin reageren? Wij 
stellen uw feedback zeer op prijs. U kunt reageren via de link 
van het feedbackformulier in de beschrijving onder de video van 
de livestream. 
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HULP GEVRAAGD! 
In deze bijzondere tijden van corona heeft u ongetwijfeld wel 
eens een of meerdere LIVESTREAMS van de erediensten in de 
Oude Lutherse Kerk bekeken. Door de livestreams kunnen wij 
de erediensten op gepaste afstand tot elkaar voortzetten en 
blijven wij digitaal met elkaar verbonden. Ook in de toekomst 
willen wij dit voorzetten, ook wanneer wij weer fysiek samen 
zullen komen. 
Iedere zondag zetten meerdere vrijwilligers zich in om de li-
vestreams technisch mogelijk te maken. In de toekomst hopen 
wij dit “livestream-team” uit te kunnen breiden. Wij zoeken 
daarom enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor 
het voortzetten ervan. Als u ons hierbij wilt helpen kunt u zich 
melden bij Joren Reichel (jorenreichel@luthersamsterdam.nl). 
Ook als u pas later, na de coronaperiode, zou willen bijdragen, 
of eerst meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft over de 
technische werkzaamheden kunt u contact opnemen via boven-
staand e-mailadres. 
Er is geen grote technische voorkennis vereist. Wel is enige al-
gemene technische vaardigheid en handigheid wenselijk, of de 
vaardigheid om gemakkelijk technische vaardigheden te kunnen 
leren. Uiteraard ontvangt u technische instructies m.b.t. de ap-
paratuur, en heeft u alle mogelijkheid om vragen te stellen. 
Wij willen u vragen om dit bericht te delen met iedereen van 
wie u vermoedt dat hij of zij ons wellicht hierbij zou kunnen 
helpen. Zo hopen wij in de toekomst het livestreamen van de 
erediensten gezamenlijk voort te kunnen zetten. 
Hartelijke groet, 

 Joren Reichel (ouderling) 

 
 HEILZAME VERWERKING VAN HET SLAVERNIJVERLEDEN VOOR 
'WIT' EN ‘ZWART’ 

TENTOONSTELLING opent (na de lockdown) weer na  
19 januari in het LUTHER MUSEUM AMSTERDAM. 

mailto:jorenreichel@luthersamsterdam.nl
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Racisme kent vele gezichten. In de verhouding van "wit" en 
"zwart" speelt daarbij de historische en sociale realiteit van sla-
vernij een rol.  
In de afgelopen drie jaar is er 
vanuit de Evangelisch Lutherse 
gemeente van  Amsterdam in sa-
menwerking met  de EBG (Evan-
gelische Broedergemeente Am-
sterdam) en het NiN-
See (Nationaal instituut Neder-
lands Slavernijverleden en -
erfenis) een proces op gang ge-
bracht van bewuste waarneming 
en verwerking van de eigen be-
trokkenheid bij de Transatlanti-
sche slavernij in het verleden, en 
de weinig bewuste "erfenis" en 
doorwerking daarvan in de huidige structuren van de maat-
schappij en de eigen gemeenschap.   
De publicatie "HEILZAME VERWERKING..." vat overwegingen sa-
men, die in de afgelopen jaren op  symposia in de Oude Luther-
se Kerk naar voren zijn gekomen. Het boek is te bestellen 
via slubdenhaag@hetnet.nl en kost € 18.50. Daarbij zijn de ver-
zendkosten in Nederland inbegrepen. 
Als vervolg op dit boek is er nu vanaf 1 November 2020 een 
TENTOONSTELLING georganiseerd in het Luther Museum Am-
sterdam (www.luthermuseum.nl; Nieuwe Keizersgracht 570, 
Amsterdam). In deze expositie wordt zichtbaar gemaakt hoe de 
dubbele moraal van de slavernij zowel de zwarte als ook de wit-
te gemeenschap beïnvloedt, en hoe dat terugkomt in de ver-
houding tussen ‘wit’ en ‘zwart’ en misschien ook wel tussen 
‘zwart’ en ‘zwart’. 
Contact: info@diaconie.com  of 
 bmgallant@hotmail.com of  
a.woehle@luthersamsterdam.nl 
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Eerstkomende  erediensten OUDE LUTHERSE KERK  
(DE VIERINGEN ZIJN IN IEDER GEVAL T/M 17 JANUARI ALLEN 
“ENKEL ONLINE” TE VOLGEN/BEZOEKEN!!!) 
 
27 december 10.30 uur, Eerste Kerstzondag,  
dr Cristina Pumplun 
 

3 januari 2021 – 10.30 uur, Epifanie, ds Andreas Wöhle 
(Nieuwjaarsreceptie <corona beleid>) 
Wie wil kan bij deze viering ook via ZOOM 
aanwezig zijn (wij werken nog aan de tech-
niek maar zijn van goede hoop) en aan het 
einde met ons “proosten” op het nieuwe – en 
wij hopen minder “corona bepaalde” - jaar 
2021:  
Viering en Nieuwjaarsreceptie in de Oude 
Lutherse Kerk, 3 januari 10.30 uur  
https://us02web.zoom.us/j/86159290546  
 

 
10 januari 2021 - 10.30 uur, 1e na Epifanie, ds André vd Stoel 
17 januari 2021 – 10.30 uur, 2e na Epifanie, ds Andreas Wöhle 
24 januari 2021 – 10.30 uur, 3e na Epifanie, ds Marieke Brouwer 
(Viering Heilig Avondmaal) 

  

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86159290546&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3eecfkfh6DVZMUiDjRwPR4
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VIERINGEN IN DE OUDE LUTHERSE KERK  
ENKEL ONLINE TE VOLGEN  
T/M 17 JANUARIE !!! 
 

Pastoraat, zorgdragen voor elkaar 
Wilt u graag eens een gesprek met een van onze pastorale be-
zoekers? 
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 coördi-
neert 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 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

