‘Er werd iets gezongen
dat leek op een nieuw lied’
Openbaring van Johannes 14,3
Dienst van de heilige Schrift en de Tafel
op zondag Cantate Domini (zing voor de Heer)
4e zondag na Pasen
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Amsterdam, 15 mei 2022
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Welkom in deze kerk, u, die voor het eerst hier aanwezig bent,
en u, die kind aan huis bent in de ‘Oude Lutherse’.
Vanwege de coronapandemie willen wij in de Oude Lutherse
Kerk wel de volgende zaken in het oog houden:
 De Rijksoverheid geeft nog steeds het advies om de
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
 Als gevolg van dit advies hebben wij besloten voorlopig nog
geen handen te schudden bij de vredegroet en na de
viering. Daarnaast blijven wij het avondmaal vieren met
wijn in kleine bekertjes.
 We vinden het belangrijk dat het voor ieder prettig en
veilig voelt om naar de kerk te gaan, of andere
bijeenkomsten te bezoeken. Sommigen in onze
gemeenschap zullen het prettig vinden toch 1,5 meter
afstand te houden, of een mondmasker te dragen. Geef
elkaar hierin de ruimte en houd rekening met elkaar.
Voor in de kerk bij de icoon zijn er kaarsen beschikbaar. Als u
dat wilt, kunt u hier een lichtje aansteken voor een dierbare,
voor licht in een moeilijke situatie, voor iemand die u wilt
opdragen aan God...
Wij vragen u om tijdens het orgelspel aan het einde van de
viering op uw zitplaats blijven zitten. Na afloop van de viering
willen we in alle rust kerkzaal verlaten, beginnend vanaf de
voorste banken. U kunt de voorganger en ouderling van dienst
groeten en vervolgens bent u welkom in de Tetterodezaal voor
een kopje koffie of thee.
Afbeelding voorzijde
Zangeres S10 tijdens een repetitie van haar lied ‘In de diepte’
voor het Eurovisie Songfestival 2022.
https://media.nu.nl/m/wouxinqa6r92_xwd1280.jpg/songfestiv
al-update-s10-is-baken-van-rust-tijdens-repetitie-halvefinale.jpg, d.d. 10-05-2022
2

Orgelspel
Intochtslied 655: 1

(gemeente gaat staan)

2.

Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3.

Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
VOORBEREIDING

Gelofte
(gemeente blijft staan)
Voorganger: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.
Gemeente: AMEN
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Bemoediging
V:
Onze hulp is de naam van de HEER
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Ps. 124,8
Ps. 146,6
V :
Hij die trouw is tot in eeuwigheid
G:
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT. Ps. 138,8
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
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)
Welkom en inleiding op de viering
Introïtuspsalm 98d
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Kyrie (Roep om ontferming)
V: ‘Laten we de Heer aanroepen voor de nood en pijn op deze
wereld en in één adem zijn naam prijzen omdat zijn
barmhartigheid geen einde heeft.’
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Gloria

Groet

HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing uit de Openbaring van Johannes 14,1-7
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Gradualepsalm 118:1

Lezing uit de Brieven:

Jakobus 1,5-21

Psalm 118: 3
3. ’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men bouwt op man en macht.
’t Is beter bij de Heer te schuilen
dan dat men hulp van vorsten wacht.
Toen ik mij wenden kon noch keren,
omsloten door der volken ring,
doorbrak ik in de naam des Heren
de knellende omsingeling.
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Lezing uit het Evangelie
V: ‘Lezing uit het Evangelie naar Johannes hoofdstuk 16, de
verzen 1 tot en met 15.’
(Gemeente gaat staan)
V: ‘De rechterhand van de HEER verheft mij, de rechterhand
van de HEER doet machtige daden. Halleluja!’
(Psalm 118,16)

V: [lezing van het Evangelie]
V: “In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God.”
Psalm 118: 5
5. De Heer is mij tot hulp en sterkte,
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij is het, die mijn heil bewerkte.
Ik loof de Heer mijn leven lang.
Hoor in hun kamp Gods knechten zingen
nu Hij de zege heeft gebracht:
Gods rechterhand doet grote dingen,
Gods rechterhand heeft grote kracht!
Verkondiging

(Gemeente gaat zitten)
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ANTWOORD
Lied 412: 1,

2.

U looft d’apostelschaar in heerlijkheid. o Heer,
profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen!

3.

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
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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.
Vandaag gaat dat diaconale gedeelte naar Noodhulp in
Paramaribo.
Mede door de corona-epidemie is de economische situatie in
Suriname heel slecht. De prijzen voor levensonderhoud blijven
stijgen en de verwachting is dat ook de oorlogssituatie in
Oekraïne zijn weerslag zal hebben op het leven in Suriname. De
lutheranen in Suriname berichten ons dat ze het als ‘een van
de grootste geboden van onze Heer, om ons naaste lief te
hebben als onszelf; dit betekent ook omzien naar onze naaste.’
De Maarten Luther Kerk in Paramaribo verleent de volgende
noodhulp in deze moeilijke omstandigheden:
- Behoeftige mensen worden maandelijks financieel
geholpen en eenmalige noodhulp;
- 3 x per week worden thuis- en daklozen voorzien van een
ontbijt;
- jonge delinquenten worden bezocht en worden - naast een
Evangelisatie en motivatiesessie - ook voorzien van een
ontbijt;
- een vaste groep van kwetsbaren worden 2x per jaar van
een levensmiddelenpakket voorzien;
- het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) wordt 1x per
week voorzien van broden en broodbeleg
- als daar behoefte aan is wordt telefonisch aandacht
gegeven en wordt er gebeden voor kracht, geduld en
bemoediging en indien nodig voor een specifieke behoefte.
Onze lutherse zusterkerk in Suriname vraagt ons om een
handreiking te doen. Onze Diaconie maakte al onmiddellijk €
1.000 over, maar er is meer geld nodig. Met uw bijdrage aan de
collecte kunnen we deze extra steun geven. Hartelijk dank voor
uw hulp.
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U kunt ook digitaal een bijdrage geven
voor de collecte. U kunt de QR-code
scannen die 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.
Muziek tijdens de collecte
Gebed over de gaven 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Elke voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij…’. Dan
antwoordt de gemeente met de gezongen acclamatie 368f.

Viering van gemeenschap (communio)
rondom de tafel van de HEER
In onze gemeenschap verstaan wij de uitnodiging om aan de
maaltijd deel te nemen als een uitnodiging die door de Heer
zelf wordt uitgesproken, en eenieder, die deze uitnodiging aan
wil nemen is van harte welkom bij de viering van de maaltijd
rondom de tafel van de Heer. Als één gemeenschap van door
Christus genodigden, over alle grenzen van kerken of tradities
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of lidmaatschappen heen delen wij brood (ouwels) en wijn met
elkaar. Er zijn glutenvrije ouwels beschikbaar (geef dit even aan
als u bij de tafel bent, als dit voor u belangrijk is).
V:

'De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen
en Hem liefhebben. Christus nodigt ons, om dankbaar en
gelovig met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en
brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.'

Inleiding op de viering van de tafel

(gemeente gaat staan)

(gemeente gaat zitten)
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Gezongen avondmaalsgebed 403e
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Onze Vader
ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT
(gezamenlijk)
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.
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Agnus Dei

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
Communio / Delen van Brood en Wijn
in de Gemeenschap met alle Heiligen
Let op: i.v.m. het coronavirus is de avondmaalsviering
aangepast. De voorganger deelt de ouwels uit met een pincet,
en de diakenen reiken de wijn aan in kleine bekertjes. De
bekertjes kunt u wegzetten op het tweede dienblad.
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Dankgebed

V: [dankzegging]
G: Amen
Slotlied 657: 1, 3 en 4

(gemeente gaat staan)
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3.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

DISMISSIO (heenzending)

ZEGEN
V: (zegen) 

Orgelspel
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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 deze viering ? Ik stel uw gedachten en
mening zeer op prijs. Ook kunt u zich aanmelden om voortaan
de NIEUWSBRIEF OUDE LUTHERSE KERK te ontvangen zodat u op
de hoogte bent van vieringen en activiteiten.
E-mail: andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl

Vieringen tot en met Pinksteren
22 mei Vijfde zondag na Pasen (10.30 uur)
ds. Cristina Pumplun, predikant Westerkerk

Hemelvaartsdag in het Luthermuseum Amsterdam
26 mei, 10:30 – 12:30
10:30

ontvangst / koffie

11:00 viering met
“Hemelvaartmuziek”
11:45-12:30 Tijd voor gang
door LMA
(bezoekers worden gevraagd
hun Museumjaarkaart mee te
nemen en te doen scannen)

29 mei Zesde zondag na Pasen (10.30 uur)
ds. Alida Groeneveld, Almere
29 mei Pinksteren (10.30 uur), viering Heilig Avondmaal
ds. André van der Stoel
m.m.v. Projectkoor o.l.v. Nannie Schuller
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Zondagmiddag 15 mei - Opening van de tentoonstelling
‘De Christus impuls door Joseph Beuys’
In het werk van kunstenaar Joseph Beuys is de
christelijke iconografie een van de belangrijkste
thema’s, met name de het idee van de ‘Christus
impuls’ van Rudolf Steiner.
Aanvang:
Einde:
Locatie:
Meer info:

15.30 uur
17.30 uur
Maarten Luther Kerk, Uiterwaardenstraat 279.
https://www.luthersamsterdam.nl/activiteiten
Zondagmiddag 15 mei
Melodrama & De Rattenvanger van Hamelen

Jed Wetz (stem), Artem Belogurov (piano) en Octavie Dostaler-Lalonde
(cello) nemen u mee in een meeslepende serie melodramatische scenes.
‘Melodrama’ is een combinatie van muziek en gesproken en ook wel
gezongen dialoog. Deze middag hoort u bijzonder materiaal rondom het
oude verhaal van de Rattenvanger van Hamelen.
Aanvang:
Locatie:
Meer info:

16.45 uur
Luther Museum Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 570
https://luthermuseum.nl/nl/agenda

Dinsdagavond 17 mei
Bijbelcursus Handelingen – op reis met Paulus en Barnabas
Hoe verging het de eerste groep leerlingen van Jezus, nadat hij de onze
wereld verlaten had? Dat is de vraag die centraal staat in de
Bijbelcursus over het Bijbelboek Handelingen. Komende dinsdag gaan
we met Paulus en Barnabas mee op hun eerste zendingsreis. Wees
welkom om een avond te ervaren hoe boeiend het kan zijn om met
elkaar dit verhaal te lezen en te bespreken.
Data cursus:
Aanvang:
Locatie:
Opgave:
Meer info:

17 mei; 31 mei; 21 juni; 12 juli;
20.00 uur
Maarten Luther Kerk, Uiterwaardenstraat 279.
ds. André van der Stoel, contact zie achterzijde boekje
https://www.luthersamsterdam.nl/activiteiten
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Voorganger:
Organist
Zang:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Streaming:
Koster:

ds. André van der Stoel
Christiaan de Vries
Lieke Hoogland
Bouwe Feringa
Hanneke Veenhof
Pien de Maar
Ronald Suer
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 in de Oude Lutherse Kerk is op zondag 22 mei
om 10.30 uur. In deze viering van Woord en Gebed zal
ds. Cristina Pumplun uit de Westerkerk bij ons voorgaan.
Onderzoek alles en bewaar het goede!
www.luthersamsterdam.nl
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