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‘Heer, het is goed dat wij hier zijn.’ 

(Matteüs 17,4) 
 
Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden 
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui  
Amsterdam, 29 januari 2023 
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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’. 
 
De periode van Kerst en Epifanie loopt op haar einde. Het licht 
schijnt steeds helderder - zo helder dat de discipelen die de 
"Transfiguratie van Jezus" meemaken, dit moment graag willen 
vasthouden. Maar de weg van Jezus is nog niet compleet: hij 
moet eerst een weg van lijden en sterven gaan voor het licht 
met Pasen definitief door kan breken.  
 
Vanwege de wintervirussen 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 (corona)virussen te voorkomen.  

• Als gevolg van dit advies hebben wij besloten voorlopig nog 
geen handen te schudden bij de vredegroet en na de 
viering.  

• Sommigen in onze gemeenschap zullen het prettig vinden 
toch nog 1,5 meter afstand te houden. 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 in de Tetterodezaal achter in de 
kerk welkom voor koffie en thee. 
 
 
Afbeelding voorzijde: Kleurenfoto van de berg Tabor, eind 19e 
eeuw gefotografeerd door de Franse fotograaf Félix Bonfils.  
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Orgelspel   
Heinrich Scheidemann - Twee variaties over 'Herr Christ, der 
einig Gottes Sohn' (zondagslied na de prediking). 
   
Intochtslied 213: 1, 2 en 5    (gemeente gaat staan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  Laat als milde morgendauw 

uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 

  
   5.  Overstroom ons met uw licht, 

klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 
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VOORBEREIDING 
 

Gelofte              (gemeente blijft staan) 
Voorganger: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. 
Gemeente:  AMEN 
 

Bemoediging 
V :  Onze hulp is de naam van de HEER 
G :  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.         Ps. 124,8 
V :  Hij die trouw is tot in eeuwigheid    Ps. 146,6 

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. V 
G :  AMEN       (gemeente gaat zitten) 

 

Welkom en inleiding op de viering 
 
Psalm 97: 1, 5 en 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. Gij die God liefhebt, haat / hetgeen Hem tegenstaat. 
  Hij heeft zijn hart ontsloten / voor al zijn gunstgenoten. 
  Hij redt u uit de hand / van die u overmant; 
  uw leven is bewaard / bij Hem die heerst op aard; 
  de Heer strijdt aan uw kant. 
  
 6. Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad 

reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, / wees in de Heer verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 
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Gloria Patri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kyrie (Roep om ontferming) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gloria 
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Groet 
 
 
 
 
 
 
 

 
HET WOORD 

 
Zondagsgebed 
 
Lezing uit het Oude Testament:   Exodus 3,1-15 
 
Lied 319: 1 en 2 
 
Solo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen: 2.  Mozes heeft het vuur zien branden 

en hij werd uw knecht, 
laat ons voortgaan aan zijn hand en 
wijs de weg. 
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Lezing uit de Brieven:    2 Korintiërs 4,6–10 
 
Lied 319: 4 en 5  
 
Solo: 4.  Wat de sterren niet verzwijgen 

sprak tot Abraham, 
en een ster riep de drie wijzen 
toen Hij kwam. 

  
Allen: 5.  Jezus heeft het laatst gesproken 

en zijn stem gaat voort, 
want als graan is Hij gebroken 
woord voor woord. 

 
Allen: 6.  Zend uw regen uit de wolken 

die het groeien doet: 
graan dat brood wordt voor uw volk in 
overvloed. 

 
Lezing uit het Evangelie      
V: ‘Lezing uit het Evangelie naar Matteüs hoofdstuk 17, de  
   verzen 1 tot en met 9.’            (Gemeente gaat staan) 
 
V: ‘Halleluja. De hemel vertelt van zijn gerechtigheid, alle 

volken aanschouwen zijn majesteit. Halleluja’       (Psalm 97,6) 

 
V:  [lezing van het Evangelie] 
V:  ‘In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de         
     Levende God.’ 
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Lied 319: 7 
 
Allen: 7.  Gij gaat onze aard’ te boven, 

zend uw adem neer, 
heel de aarde moet U loven 
meer en meer. 

(Gemeente gaat zitten) 
 

Verkondiging   
 

ANTWOORD 
 
Zondagslied 517: 1-5 
 
Solo:
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 Allen: 2.  U, als een mens geboren, 
vervult voor ons de tijd. 
Nooit gaan wij meer verloren 
voor God in eeuwigheid. 
De dood mag niets meer hopen. 
Nu zich de hemel opent 
toont U ons Gods beleid. 

  
 Solo: 3.  U kennen doet ons bloeien, 

uw liefde doet ons goed. 
Wanneer wij in U groeien 
smaakt elke dag ons zoet. 
Wij dorsten heel ons leven 
om ons aan U te geven. 
Kom ons dan tegemoet! 

 
 Allen: 4.  U, licht van den beginne 

en Vaders rechterhand, 
die heerst en alle dingen 
tot ons geluk omspant, 
laat, ook als wij niet willen, 
ons hart in u verstillen, 
door liefde overmand. 

  
 Allen: 5.  Wij sterven aan uw goedheid, 

die ons het leven geeft. 
De oude mens moet heengaan, 
de nieuwe Adam leeft. 
Vernieuw ons doen en denken, 
dat wij ons aan U schenken, 
ons hart al bij U leeft. 
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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 het diaconale gedeelte naar onze Gasthuizen 
 
Als lutherse gemeenschap hebben we drie Gasthuizen waar we 
tijdelijk gastvrijheid kunnen bieden. In ons diaconale en 
pastorale werk zien we hoe hard er in onze stad plekken nodig 
zijn waar mensen even op adem kunnen komen. Dat zijn veelal 
vluchtelingen of migranten die tussen wal en schip vallen, maar 
ook bv. mensen die vanwege spanningen thuis even een andere 
plek nodig hebben. In ‘In de Waard’ en ‘In de Roos’, met onze 
huisoudsten Ernest en Willemijn, kunnen we steeds voor een 
korte periode (tot max. 3 maanden) een plek en veiligheid 
bieden. En in de Augustanahof, waar we in samenwerking met 
stichting Timon een plek bieden aan een jongere, voor 
ongeveer 1 jaar. Bij toerbeurt is een bewoner van de 
Augustanahof mentor van onze gast.  
 
Vandaag collecteren we voor de kosten van de Gasthuizen, o.a. 
voor de leefgeldpot waaruit we gasten die geen inkomsten 
hebben van wat zakgeld kunnen voorzien.  
 
P.s. we zoeken nog naar een vrijwillige klusjesvrouw of -man 
voor onze gasthuizen! 
 
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. 
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Orgelspel 
Twee verschillende versies van 'Morgenglanz der Ewigkeit' 
(intochtslied) van Max Reger en Jan Zwart. 
 
Gebed over de gaven V 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
Elke voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij…’. Dan 
antwoordt de gemeente met de gezongen acclamatie 368c. 

 
 
 

 
Onze Vader         (gezamenlijk) 
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. 
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Vredegroet 
Let op: i.v.m. de wintervirussen 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.’ 

(gemeente gaat staan en blijft staan) 
 
Slotlied 159a: 1 en 2  De lofzang van Simeon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  Gij hebt het opgericht 

voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 
een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 
en Israël verblijden. 
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DISMISSIO (heenzending) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZEGEN 
V: (zegen) V 

 
 
Orgelmuziek 
Johann Sebastian Bach – BWV 736 Valet will ich dir geben 
 
U bent van harte welkom om na de viering nog een kopje thee of koffie 
te drinken in de Tetterodezaal, achter in de kerk.  
 
Sinds twee weken is het project ‘Soep op Zondag’ van start gegaan. 
Enkele gemeenteleden hebben voor ons pompoen-kokossoep gemaakt. 
Iedereen die wil is vanaf 12 uur welkom in ons gemeentecentrum 
Handboogstraat 4, aan de achterzijde van de kerk. Vooraf opgeven is 
niet nodig. Kosten: een vrijwillige bijdrage in de kosten. Wil je meer 
informatie, of wil je een keer helpen met voorbereiden? Spreek dan 
Petra Bosé of Co Engberts aan in de kerk. 
 
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 U kunt zich via dit mailadres 
ook aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief van de Oude Lutherse Kerk. 
Zo blijft u op de hoogte van actuele gebeurtenissen, activiteiten of 
ander nieuws uit onze gemeenschap. 
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Activiteiten 
 
Zondagmiddag 29 januari  Concert: ‘A horn story’  
De hoorn kent een ongelooflijk rijke evolutie, van het jachtveld 
tot de concertzaal. Met verschillen in grootte, techniek en 
geluid heeft de hoorn door de tijd heen een andere betekenis 
gekend. Het is een genot om van de ene hoorn - de ene ziel – 
naar de andere te gaan en het verschil door middel van muziek 
te ervaren. 
 
Nicolas Roudier – meerdere hoorns 
Anastasia Akinfina – Fortepiano Erard Grand 1891 
 
Locatie: Luther Museum Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 570 
Tijd: 16:45 - 18:45 
Meer info en tickets (€15,-): www.luthermuseum.nl  
 
Aankondiging:  Cooking Grace in de Augustanahof 
Nu is er een kans om zelf mee te doen: Drie gespreks- en proef-
momenten rondom geloofsconcepten, op zoek naar nieuwe talen voor 
het heilige en het bijzondere.  
“... GENADE en ZONDE en HEMEL.., hoe smaakt dat eigenlijk...??”  
We spreken over recepten en over de volgorde (de liturgie) van een 
“geloofsmenu” en tenslotte gaan wij op de derde zondag uitgebreid aan 
tafel voor een grootse lunch van hemels genot (en dito gesprekken). 
 
Leiding:  ds. Andreas Wöhle 
Data:  woensdag 19 april, 31 mei, 14 juni 15:15-16:45 uur 
  woensdag 14 juni (afsluiting) 15:15-18:30 uur 
Locatie:  Hofkamer van de Augustanahof, Erasmusgracht 24 
Meer informatie: 
https://www.luthersamsterdam.nl/activiteiten/cooking-grace-de-
augustanahof  
 

Volgende vieringen in de Oude Lutherse Kerk: 
 

5 februari    Zondag Septuagesima (eerste zondag van de paaskring)    
                    ds. Andreas Wöhle   10.30 uur 
 
12 februari   Zondag Sexagesima        10.30 uur 
                    ds. André van der Stoel, viering Heilig Avondmaal 
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Voorganger in deze viering: ds. André van der Stoel 
Organist:    Henk Verhoef 
Ouderling:    Joren Reichel 
Diaken:    Jeroen Stal 
Lector:     Marijke Keuning 
Streaming:                Ronald Suer 
Koster:    Haro Jansen 
Verzorging van de bloemen: Thea Valken 
Gastvrouwen:                Fea Carbaat en Marianne Starke 
Koffie en thee:   Thea Valken en Maria Onderstal 
 
 

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 Wöhle:  06-20195027            
 a.woehle@luthersamsterdam.nl 
• ds. André van der Stoel: 06-15598246 
   andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl   

 
 

De volgende viering in de Oude Lutherse Kerk is op zondag  
5 februari om 10.30 uur. In deze viering van Woord en Gebed zal  
ds. Andreas Wöhle voorgaan. 
 

Onderzoek alles en bewaar het goede! 
www.luthersamsterdam.nl 

 
 


