Oude Lutherse Kerk aan het Spui
zondag 10 mei: Cantate ( Zing..)
‘…Vertrouw op God en op mij’

onderzoek alles en bewaar het goede
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Welkom in de Oude Lutherse Kerk, u die voor het eerst hier online op bezoek bent en u die hier kind aan huis bent in de ‘Oude
Lutherse’.
Afbeelding op de omslag: ikoon van Christus Pantokrator, 6e
eeuw, st. Catherinaklooster, Egypte.

Orgelspel
Intochtslied 654: 1

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest.
Gemeente: Amen.
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V:
G:

V:
G:
V:

G:

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
(gemeente gaat zitten)

Welkom en inleiding op de dienst
Lisa speelt: ‘In dreams’ uit de film the Lord of the Ring, een
melodie over beproeving en vertrouwen
antifoon: Zing voor de Heer een nieuw lied: wonderen heeft hij
verricht
Psalm 66: 8-12
8Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,
9hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.
10U hebt ons beproefd, o God,
ons gezuiverd, gezuiverd als zilver,
11ons in een vangnet gedreven,
ons een zware last op de schouders gelegd.
12Mensen zijn over ons heen gereden,
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wij zijn door vuur en door water gegaan,
maar u bracht ons naar een land van overvloed.
antifoon: Zing voor de Heer een nieuw lied: wonderen heeft hij
verricht

Gloria Patri (ere zij de Vader)

Kyrie:

Zingen glorialied: 304: 1 en 2
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2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
Groet:

Zondagsgebed
Epistellezing: 1 Petrus 2: 3 tm 6
3U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? 4Voeg u bij hem,
bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar
door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5en laat u ook
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zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke
offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig
zijn. 6In de Schrift staat immers: ‘In Sion leg ik een hoeksteen die
ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt,
komt niet bedrogen uit.’ 7Kostbaar is hij voor u, die erop
vertrouwen.

Reinder en Guido zingen een lied uit Taizé:
bonum est confidere in Domino, bonum est sperare in Domino.
Het is goed om om de Heer te vertrouwen, het is goed om op de
Heer te hopen.
EVANGELIE Johannes 14: 1 tm 11
V : aankondiging van het Evangelie, (de gemeente gaat staan)
Psalmwoord : U hebt ons beproeft o God, ons gezuiverd,
gezuiverd als zilver…maar u bracht ons naar een land van
overvloed.
Allen: Halleluja: (looft de Heer)

V: Lezing van het evangelie
141Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2In het
huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd
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hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer
ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan
zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik
ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5Toen zei
Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe
zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik
ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader
komen dan door mij. 7Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn
Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben
hem zelf gezien.’ 8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien,
Heer, meer verlangen we niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij
jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft
de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen
zien? 10Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in
mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek,
maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11Geloof
me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij.
allen: 339a

(gemeente gaat zitten)
7

VERKONDIGING
Zingen lied 653: 7

Inzameling van de gaven
Landelijke collecte #nietalleen coronahulp
De Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie werken in
het platform #Nietalleen samen met een groeiend aantal andere
kerkgenootschappen en christelijke organisaties om de vele
hulpinitiatieven die door de coronacrisis zijn ontstaan te
verbinden met iedereen die om hulp vraagt. De nood groeit.
Steeds vaker zijn er berichten van intens verdrietige situaties, en
van gezinnen die in ernstige (financiële) problemen raken. Op
zondag 10 mei is er een landelijke collecte in de kerken voor
#NietAlleen coronahulp. Met de opbrengst van de collecte willen
we als Lutherse gemeenschap graag 3 projecten ondersteunen,
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waarbij we heel concreet mensen helpen met maaltijden:
- Maaltijdproject in ZuidOost. Als Lutherse Diaconie (ge
coördineerd door diaconaal werker Elianne Schultz) bezorgen we
samen met stichting Treasures 2 keer in de week een maaltijd bij
mensen die dit heel hard nodig hebben. Inmiddels worden 170
maaltijden bezorgd.
- Hart voor Noord. We steunen een project om gezonde en verse
maaltijden te geven aan buurtbewoners die voorheen naar de
buurtmaaltijd kwamen, en aan ouderen die door de coronacrisis
in een isolement zijn terecht gekomen.
- Voedselbank Haarlem. Ook bij de voedselbanken komen nu
extra aanvragen binnen, van mensen die door de coronacrisis in
financiële problemen zijn geraakt.
Lisa speelt Nina van G. B. Pergolesi (1710-1736)
Gebed over de gaven
Voorbeden
Na de woorden: Heer, hoor ons bidden zingt de gemeente:

Stil gebed
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Onze Vader (gezamenlijk)
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 schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

V: De vrede van de Heer zij met u allen.
Gemeente: AMEN
V: Geef elkaar een teken van vrede
We geven de mensen naast ons de hand met de woorden: vrede
van Christus of: vrede en alle goeds.
Allen: Amen
SLOTLIED (gemeente gaat staan)
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3 Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
ZEGEN (staande)
gemeente:

Orgelspel
Voorganger:

ds.Marieke Brouwer
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Hoorn:
Zang:
Organist:
Koster:

Lisa van der Weij
Guido Leerdam en Reinder van Beem
Christiaan de Vries
Haro Jansen

***
* Na de dienst koffie, thee en fris in de Tetterodezaal, achter de
kerk. U bent allen van harte uitgenodigd!
* De volgende dienst in deze kerk is op zondag 17 mei.
Voorganger ds André van der Stoel
zondag 24 mei: voorganger ds Sietse van Kammen
* Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte gehouden
worden van actuele gebeurtenissen, activiteiten of ander
nieuws van het Huis op het Spui en de Oude Lutherse Kerk,
stuurt u dan een mailtje dan nemen wij uw e-mail adres op
in onze verzendlijst. Mailt u naar:guidoleerdam@gmail.com
*****
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