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‘Wie iemand ontvangt die door mij gezonden is 
ontvangt mij, en wij mij ontvangt ontvangt hem 

die mij gezonden heeft.'  
Johannes 13,20 

 
Liturgie Zondagochtendgebed - een goed halfuur 
op zondag Invocabit,  
de eerste zondag van de veertigdagentijd 
vanuit de Oude Lutherse Kerk aan het Spui 
Amsterdam, 21 februari 2021 
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Voorganger in deze viering: ds. André van der Stoel 
Orgel:     Christiaan de Vries 
Opname livestream:  Joren Reichel 
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. Marieke Brouwer: 020-6422373 Centrum en Huis op het Spui 
 mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl 
 ds. André van der Stoel: 06-15598246    Zuid en Lutherse Hofjes 
 andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 
 ds. Andreas Wohle:   06-20195027      Noord, Oost en West 
 a.woehle@luthersamsterdam.nl 

 
 
De volgende viering vanuit de Oude Lutherse Kerk is op zondag 28 
februari om 10.30 uur. Ds. Harry Donga zal in dit 
Zondagochtendgebed voorgaan. Tot en met zondag 28 februari zijn 
de vieringen enkel bij te wonen via de livestream.  
 

Onderzoek alles en bewaar het goede! 
www.luthersamsterdam.nl 
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Afbeelding voorzijde:  
Judas aan tafel bij het laatste avondmaal door Leonardo da 
Vinci.  

 
Preludium  
Adagi in C uit het pianoconcert in a minor van Edvard Grieg. 
 

VOORBEREIDING 
 
De Voorbereiding       
Voorganger: 
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen.  
 
Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft,  
die trouw houdt tot in eeuwigheid  
en niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
en laat ons weer in vrede leven. 
De Heer ziet en vergeeft al ons tekortschieten,  
onze zonden, en wij worden als Gods kinderen  
op de weg gezet van nieuw leven.  
Amen 
 
Welkom  
 
Gesproken Psalm 91,1-12; 15-16 
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Lied 536: 1, 2 en 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 
   3.  Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 
Gebed voor de opening van de Schrift 
 
Lezing van het evangelie   Johannes 13,20-30 
 
Verkondiging 
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Lied 916: 1, 2 en 3           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  Eens komen alle paden 

van lot en schuld, van dood, 
bijeen in zijn genade, 
voorbij aan alle nood. 

 
   3.  Door God zijn wij omgeven 

zoals wij hier bestaan. 
In Hem zullen wij leven 
en tot zijn feest ingaan. 

 
Aankondiging collecte 
De collecte is voor de helft bestemd voor het werk van onze 
gemeente en de andere helft is voor het werk van de diaconie. 
Vandaag gaat dat diaconale gedeelte naar Kerk in Actie, 
Werelddiaconaat Moldavië 
 
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in 
het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. 
Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar 
hebben weinig geld en weinig actieve kerkleden. Via 
partnerorganisaties ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke 
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gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten 
van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden 
getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom 
bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een 
plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef in de 
collecte en geef ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in 
Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven. 
Van harte aanbevolen. 
 
Ook tijdens deze corona 
crisisperiode kunt u het 
werk van onze gemeente 
steunen met een gift. U 
kunt gemakkelijk 
doneren via de betaallink 
in de beschrijving onder 
de video van de 
livestream. U kunt ook 
de QR-code scannen 
hiernaast is 
weergegeven, of een gift 
overmaken naar 
NL45ABNA0543629945 
t.n.v. College van 
Kerkrentmeesters ELG 
Amsterdam. Voor meer informatie over doneren zie: 
https://www.luthersamsterdam.nl/ Bij voorbaat hartelijk dank 
voor uw gift. 
 
Collecte met orgelmuziek 
Vater unser im Himmelreich van Johann Sebastian Bach 
 
Gebed over de gaven 
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Dankgebed, voorbeden en Onze Vader 
 
ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
UW RIJK 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 HET KWADE. 
WANT U IS HET RIJK EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID 
IN EEUWIGHEID. AMEN 
 
Heenzending en Zegen  
 
Orgelmuziek 
Phantasie über den Choral "Ein' feste Burg ist unser Gott", Opus 
27 van Max Reger. 
 
Koffiezoom  vanaf 11.15 uur 
Na de viering, om proberen we weer met elkaar koffie te 
drinken via het programma Zoom. De link hiervoor is 
 
https://us02web.zoom.us/j/81757746896  
 
Een klikbare link is ook te vinden op onze website. Als u 
problemen ondervindt mag u altijd even bellen met ds. André 
van der Stoel (0615598246). 
  
Wilt u reageren op de inhoud van deze viering? Wij stellen uw 
mening en gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail:  
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl  
 
Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de 
livestreams van de erediensten. Wilt u reageren naar aanleiding 
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van deze livestream? 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.  
 
Ook als u van nieuws uit onze gemeente op de hoogte wilt 
blijven stellen wij het op prijs als u ons dat via email te kennen 
geeft (guidoleerdam@gmail.com). Wij zullen u dan desgewenst 
op de lijst van de NIEUWSBRIEF plaatsen. Daarnaast kunt u bij 
via bovenstaand mailadres ook de tekst van de preek van 
vanochtend opvragen. 


