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Hoor een stem die roept: 

De nacht loopt ten einde... 
 

 
 

1 Advent 

Dienst van Woord en Tafel 

in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui  

Amsterdam, 28 november 2021 
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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 zijn in de Oude Lutherse Kerk de 
volgende maatregelen van kracht:  
 

 De basismaatregelen zijn weer uitgebreid: 1) was vaak en 
goed uw handen; 2) houd ten minste 1,5 meter afstand tot 
elkaar 3) blijf thuis bij klachten; 4) zorg vol voldoende 
frisse lucht; 

 Daarnaast nemen wij ook het advies van onze Protestantse 
Kerk over om bij verplaatsingen binnen het kerkgebouw een 
mondmasker te dragen. Op de zitplaats mag het 
mondmasker af, en er mag zachtjes meegezongen worden 
in de viering; 

 Geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar. Denk 
hierbij in het bijzonder aan mensen met een kwetsbare 
gezondheid; 

 
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 groeten, en vervolgens 
voor koffie en thee naar de Tetterodezaal aan de achterzijde 
van de kerk gaan. Vanwege het houden van afstand kan er enkel 
zittend koffie en thee gedronken worden.   
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
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Orgelspel 
Intochtslied 460, 1.2                               (gemeente gaat staan) 

 
 

 
 

2  – Tekens aan sterren, zon en maan, 
hoe zal de aarde dat bestaan? 
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij 
want uw verlosser is nabij. 
refrein: De nacht loopt... 
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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 

 

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 

 
V: Antifoon 
”Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u 
vertrouw ik, maak mij niet te schande.” (Ps 25, 1b-2a)   
 
 
Gezang 460, 3 
  



5 

 
 
3  Wanneer de zee bespringt uw land 
en slaat u ’t leven uit de hand, 
weet in uw angst en stervenspijn: 
uw dood zal niet voor eeuwig zijn. 
refrein: De nacht loopt... 
 
V: Antifoon 
”Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u 
vertrouw ik, maak mij niet te schande.” 
 

 
 

Kyrie  
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Groet 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
HET WOORD 

 
Zondagsgebed 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Jesaja 40,1-11 
Gezang 460, 4 
 

 
 
4 Zie naar de boom, die leeg en naakt 
in weer en wind te schudden staat; 
de lente komt, een twijg ontspruit, 
zijn oude takken lopen uit. 
refrein: De nacht loopt... 
 
Lezing uit de Brieven: Rom 13, 11-14 
 
Gez 460, 5 
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5  Een twijgje, weerloos en ontdaan, 
– zonder gestalte, zonder naam. 
Maar wie gelooft verstaat het wel. 
Dat twijgje heet: Emmanuel. 
refrein: De nacht loopt... 
 
 
Lezing uit het Evangelie      
V: "Lezing uit het Evangelie naar Matteüs hoofdstuk 21, de  
   verzen 1 tot en met 5."            (Gemeente gaat staan) 
 
V: " Verheugd was ik, toen ik hoorde: Wij gaan naar het huis van 

de Heer."          (Psalm 122,1) 
   

 
 
V:  [lezing van het Evangelie] 
V:  "In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de         
     Levende God." 
Acclamatie 
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       (Gemeente gaat zitten) 
Gezang 460, 6 

 
6 Die naam zal ons ten leven zijn. 
Een zoon zal ons gegeven zijn. 
Open uw poorten metterdaad 
dat uw verlosser binnengaat. 
refrein  
De nacht loopt ten einde, 
de dag komt naderbij 
De nacht loopt ten einde, 
de dag komt naderbij 
De nacht loopt ten einde, 
de dag komt naderbij 
De nacht loopt ten einde, 
de dag komt naderbij 
De nacht loopt ten einde, 
de dag komt naderbij 
De nacht loopt ten einde, 
de dag komt naderbij 
De nacht loopt ten einde, 
de dag komt naderbij 
 
 
Verkondiging  
 

ANTWOORD 
 
Gezang 433 
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2  Kind dat uit uw kamer klein 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 
  
3  Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
  
4  Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
  
5  Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 
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. 
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Vandaag gaat dat diaconale gedeelte naar Diaconale 
Adventsactie – Samen maken we plek in de herberg 
‘Dit is een plek waar ik op adem kom en de stress even los kan 
laten.’ Dit is een veelgehoorde uitspraak van gasten die we 
ontvangen in de gasthuizen In de Roos en In de Waard. In 
Amsterdam zijn er veel mensen die om welke reden dan ook 
geen dak of thuis hebben. Deze mensen hebben we in de 
afgelopen 10 jaar een plek kunnen bieden om even tot rust te 
komen, een plan te maken voor de toekomst en te werken aan 
nieuw perspectief.  

In die 10 jaar is de oude keuken van Gasthuis In de Roos 
intensief gebruikt door veel mensen, er zijn veel maaltijden 
gekookt; er is in geleefd. Om goede gastvrijheid te kunnen 
blijven bieden is het nu tijd voor een nieuwe keuken. Daarvoor 
hebben we uw hulp nodig! Juist in deze adventstijd waarin we 
toeleven naar Kerst vragen we extra aandacht voor 
herbergzaamheid. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk om 
juist die mensen die het in Amsterdam heel hard nodig hebben 
een warme ademplek te bieden. 

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”.  

mailto:info@diaconie.com
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Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 – ABNANL2A t.n.v. 
College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam. 
 
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 onder de collecte  
 
Voorganger: Gebed over de gaven  
Voorbeden, stil gebed 
 
Na elke voorbede (eindigend op: “Wij roepen u aan”) 

 
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. 
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V: Credo /Geloofsbelijdenis  (gemeente gaat staan) 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader,  

Schepper van de hemel en de aarde,  

van alle zichtbare en onzichtbare dingen. 

En in één Heer Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,  

geboren uit de Vader voor alle eeuwen,  

God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God;  

geboren, niet gemaakt, van hetzelfde Wezen met de Vader;  

door Wie alle dingen gemaakt zijn. 

Die, om ons mensen en om onze zaligheid,  

is neergekomen uit de hemel en vlees geworden  

door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is;  

ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus,  

geleden heeft, en begraven is, en op de derde dag opgestaan is  

overeenkomstig de Schriften,  

opgevaren naar de hemel,  

zit aan de rechterhand van de Vader  

en zal weerkomen met heerlijkheid  

om te oordelen de levenden en de doden;  

wiens rijk geen einde zal hebben. 

En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt,  

die van de Vader en de Zoon uitgaat,  

die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,  

die gesproken heeft door de profeten. 

En een heilige, algemene en apostolische kerk.  

Ik belijd een doop tot vergeving van de zonden. 

Ik verwacht de opstanding van de doden  

en het leven van de komende eeuw. 

Amen. 

 
Praefatie                      
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         (gemeente gaat zitten) 

 
V: Lofprijzing 
 
Zingen:  Sanctus en Benedictus 

 
 
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  
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ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 

    
 
Zingen: Agnus Dei 

 

 

 
Communio / Delen van Brood en Wijn  

    in de Gemeenschap met alle Heiligen 
 
Orgelspel  
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Dankgebed (Wisselzang V/G) 
 

 

 

 
Slotlied: Gez 439 
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2  Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, – bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 
 
3  Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
  
4  O Jezus, maak mij arme 
in deze heilige tijd 
uit goedheid en erbarmen 
zelf voor uw komst bereid. 
Laat dit bestaan uw stal, 
dit hart uw kribbe wezen, 
opdat nu en na dezen 
ik U lofzingen zal. 
 
DISMISSIO (heenzending) 
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ZEGEN 
V: (zegen)  

 
 
Orgelmuziek 
 
U bent van harte welkom om na de viering nog een kopje thee 
of koffie te drinken in de Tetterodezaal, achter in de kerk. Let 
hierbij wel op het bewaren van de 1,5 meter afstand, en ga 
zitten op een stoel als u koffie of thee drinkt.  
 
Wilt u reageren op de inhoud van deze viering? Wij stellen uw 
mening en gedachten zeer op prijs. 
a.woehle@luthersamsterdam.nl 
 

VANDAAG zal er na de dienst (en na de eerste koffie!) 
een “NAGESPREK BIJ DE VIERING” zijn, waarbij u uw 
opmerkingen en vragen ook persoonlijk kunt plaatsen. 
 
Wanneer u van onze activiteiten op de hoogte wilt blijven of 
contact met ons wilt houden stellen wij het op prijs als u ons 
dat via email te kennen geeft aan: 
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 
Wij zullen u dan op de lijst van de NIEUWSBRIEF OUDE 
LUTHERSE KERK plaatsen. Via deze nieuwsbrief wordt ook de 
tekst van de preek van vanochtend verspreid.  

 
VIERINGEN TOT EN MET HET KERSTFEEST 
in de Oude Lutherse Kerk, 10.30 uur 
 
5 december   Tweede Advent   thema: Sint Nicolaas 
                     ds. Harry Donga 
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5 december    18.00 uur  Nicolaasvesper Raad van Kerken  
    Amsterdam in Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 

 
Vier kerken in Amsterdam zijn gewijd aan Sint Nicolaas, de stadsheilige. 
In drie van die kerken organiseerde de raad van kerken Amsterdam al 
eerder een oecumenische vesper rond de feestdag van de heilige 
Nicolaas. Dit jaar ontvangt Museum Ons’ Lieve Heer op Solder de raad 
van kerken Amsterdam in de huiskerk van het museum. De andere drie 
Nicolaaskerken zullen vertegenwoordigd zijn in de vesper. Voor deze 
vesper gelden de huisregels en het coronaprotocol van het museum. 
   In verband met de beperkte ruimte in de huiskerk van het 
museum en de mogelijke maatregelen omtrent COVID-19 wordt de 
vesper uitgezonden via een live stream via 
https://opsolder.nl/project/nicolaasvesper/ 
 
Om exact 18.00 gaan de deuren van het museum open voor de 
bezoekers en om 18.15 start de vesper in de zolderkerk. 

 

12 december Derde Advent      

Viering 350 jaar Ronde Lutherse Kerk 
                      ds. André van der Stoel 

Geen viering in de Oude Lutherse kerk, maar in 
de Ronde Lutherse Kerk, Kattengat 2 
 
19 december  Vierde Advent 
                      ds. Andreas Wöhle 
Aansluitend aan de dienst (ná de koffie):  
gespreksgroep SÖLLE OP ZONDAG (afsluiting) 
 
24 december  Kerstavond  16.00 uur Maarten Luther Kerk 
       ds. André van der Stoel 
 
       Kerstavond     21.15 uur Oude Lutherse Kerk 
                       ds. Andreas Wöhle 
 
25 december  Eerste Kerstdag      Viering Heilig Avondmaal 
                      ds. André van der Stoel 

https://opsolder.nl/huisregels/
https://opsolder.nl/coronaprotocol/
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ACTIVITEITEN 
VANDAAG - 28 november   Lezing: Christus Iconen 
        om 16.45 uur in het Luther Museum  
        Amsterdam, Nieuwe Keizersgracht 570  
De Christus iconen behoren misschien wel tot de meest vereerde van de 
Oosters Orthodoxe kerken. In deze causerie zullen (in kort bestek) de 
volgende onderwerpen aan de orde komen: 
  Allereerst volgen we de iconen die belangrijke fasen in het leven 
van Christus vertellen. Vervolgens komen combinaties aan de orde die 
de verering van de Christusfiguur versterken en zo belangrijk zijn voor 
de persoonlijke devotie.  
  Afsluitend wordt stilgestaan bij een icoon die verkeerd wordt 
gelezen wanneer onze westerse kennis onbekend is met de 
oorspronkelijke intentie van de icoon. 
Drs. Carel van den Berg, studeerde sociale geografie aan de 
Universiteit van Utrecht, daarna  was hij van 1969 tot 2007 docent 
aardrijkskunde. Hij is een van de samenstellers van het boek ‘Geslagen 
verbeelding, Lutherse penningen in Nederland’ (Uitgeverij Verloren, 
Hilversum, 2010). 
De toegangsprijs van het museum is 7 euro (gratis met een 
museumkaart), er zijn geen extra kosten voor deze lezing. 
Aanmelden via info@luthermuseum.nl of 020-2142112 
 
Tentoonstelling  
 De geschiedenis van Het Huis van Oranje-
Nassau is sterk verbonden met de vroegere 
Nederlands Hervormde Kerk, waarin het 
gedachtegoed van Johannes Calvijn de 
hoofdrol speelt. Toch moet de invloed van 
Maarten Luther niet onderschat worden. Al 
vanaf Willem van Oranje, zoon van 
lutherse ouders, zijn er lutheranen aan het 
hof te vinden.  
 
In het najaar van 2021 vertelt het Luther 
Museum hun verhaal met portretten, 
persoonlijke documenten en objecten uit 
koninklijk en luthers bezit. Hoogtepunt zijn 
twee brieven van Maarten Luther zelf uit 
het Koninklijk Huisarchief.  

mailto:info@luthermuseum.nl
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Voor eens zullen niet de Koningen en Koninginnen, maar vooral hun 
aangetrouwde partners in de schijnwerpers staan. Een belangrijk 
voorbeeld is Koningin-regentes Emma, die bewust lutheranen opnam in 
haar huishouding. Met Luther & Oranje hoopt het Luther Museum 
bezoekers een nieuw perspectief te bieden op de relatie tussen het Huis 
van Oranje-Nassau en religie in Nederland. 
Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij steun van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Open: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00  
Adres: Nieuwe Keizersgracht 570, 1018 VG Amsterdam  
Website: www.luthermuseum.nl  
Meer informatie: 020 2142112 of info@luthermuseum.nl  

 
Voorganger in deze viering:  ds. Andreas Wöhle 
Organist:    Christiaan de Vries 
Lector:     Fea Carbaat 
Techniek:                      Durk de Jong 
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 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 
 

http://www.luthermuseum.nl/
mailto:info@luthermuseum.nl
mailto:mariannestarke@hotmail.com
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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 Marieke Brouwer zal ivm ziekteverlof op dit moment geen 
pastoraat verzorgen 
 
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 
 

 

De volgende viering in de Oude Lutherse Kerk is op zondag 5 
december om 10.30 uur. In deze viering zal ds. Harry Donga 
voorgaan.  
 

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

mailto:mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl
mailto:andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
mailto:a.woehle@luthersamsterdam.nl
http://www.luthersamsterdam.nl/

