Oude Lutherse Kerk aan het Spui
nee zeggen en ja doen
ja zeggen en nee doen
Uitvoering van het vierstemmig thuis zangproject

zondag 27 september 2020

onderzoek alles en bewaar het goede
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Welkom in de Oude Lutherse Kerk, u die on-line op bezoek bent
en u die hier kind aan huis bent in de ‘Oude Lutherse’.
Orgelspel
Intochtslied 275 (de gemeente blijft zitten)

2

3

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest.
Gemeente: Amen.
V:
Onze hulp is in de naam van de Heer,
G:
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat
wat zijn hand begon
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
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Welkom en inleiding op de dienst
antifoon:

Psalm 25
V: Maak mij Heer, met uw wegen vertrouwd
leer mij uw paden te gaan
G:Wijs mij de weg van de waarheid en onderricht mij
want u bent de God die mij redt
V: Op u blijf ik hopen, elke dag weer.
G: Denk aan uw barmhartigheid Heer
aan uw liefde door de eeuwen heen.
V:Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd
maar denk met liefde aan mij
een laat uw goedheid spreken Heer.
G: Goed en rechtvaardig is de Heer,
Hij wijst zondaars de weg
V: wie nederig zijn leidt hij in het recht spoor
en hij leert hun zin paden te gaan
allen: liefde en trouw zijn de weg van de Heer
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden.
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antifoon:

Kyrie: V:Laten we de Heer aanroepen voor de nood en pijn op deze
wereld en in éen adem zijn naam prijzen omdat zijn barmhartigheid
geen einde heeft:

We zingen twee keer het kyrië:
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Zingen glorialied door koor:
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Groet:

Zondagsgebed
Oude Testament: Ezechiël: 18: 25-32
Pianospel
EVANGELIE
V : aankondiging van het Evangelie
(de gemeente gaat staan)
Psalmwoord: zing voor de Heer een nieuw lied, wonderen heeft
hij verricht, halleluja!
Allen: Halleluja: (looft de Heer)

V: Lezing van het evangelie Mattheus 21: 23-32
zingen acclamatie:
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(gemeente gaat zitten)
VERKONDIGING
Zingen lied 813:
1.Vreemden zijn wij,
ooit geroepen,
uitgetogen
en geen plek waar
wij al thuis zijn.
2. Niet voortijdig
hier geworteld,
voort en verder,
niet gehecht aan
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wat zich voordoet.
refrein:

3 Spoor van mensen
door de eeuwen,
die gegaan zijn
totdat alles
eens volbracht is.
4 Wij die leven
wij verwachten
met wie gingen
dat de hemel
ooit zal aarden.
refrein
5 Ongeziene
ooit beloofde
verre verten
zoeken wij op hoop van zegen
6 Waar de vrede
glanst als daglicht,
en God zelf woont
bij de mensen, onze zon is.
refrein
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7 Dageraad die
ons dan toekomt,
Godgegeven eindelijk zijn
wij dan thuis!
Inzameling van de gaven
De collecte is voor de helft bestemd voor het gemeentewerk en voor de
andere helft voor de diaconie:
Diaconaat en gevangenen, ‘Ik zat gevangen en jullie kwamen naar
mij toe’
Het bezoeken van gevangenen is vanouds een diaconale taak (Mt.25).
Sinds 2016 is het Justitieel Complex Zaanstad in gebruik. Deze
hypermoderne gevangenis is in de plaats gekomen van de inmiddels
gesloten Haarlemse Koepel en de Amsterdamse Bijlmerbajes. De
Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De Sluis’, met een kerkelijke
achterban in Zaanstad, Amsterdam en Haarlem steunt de geestelijke
verzorging en het diaconaat.
Met uw bijdrage kan de Diaconie doorgaan met het ondersteunen van
dit belangrijke werk.
Meer informatie over deze doelen vindt u op diaconie.com/diaconaal kader. Heeft
u geen internet, dan sturen we het graag toe. U kunt ook uw bijdrage overmaken:
NL-80-INGB-000-4620048 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 uw giften aftrekbaar zijn van de belasting. U kunt ons werk ook steunen
door middel van een periodieke schenking (dat kan nu ook zonder notaris), legaat
of erfenis. Belt u rustig als u hierover meer informatie wilt of vragen heeft:
020-4044708 (info@diaconie.com). Amsterdam. Voor meer informatie over
doneren zie www.luthersamsterdam.nl. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
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Het koor zingt tijdens de collecte: adoremus in aeternum van
Gregorio Allegri(1582-1652)
Gebed over de gaven
Zingen Jesus le Christ:
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Voorbeden
Na de woorden Heer, hoor ons bidden zingt het koor:

Stil gebed
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 schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
Leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Vredegroet
V: De zegen van de Heer zij met u allen.
Gemeente: AMEN
V: Geef elkaar een teken van vrede
Wij groeten elkaar met de woorden: vrede van Christus of: vrede
en alle goeds.
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Allen: Amen
SLOTLIED 413 (gemeente gaat staan)

2 Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
3 Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.
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ZEGEN (staande)
gemeente:

Orgelspel
Voorganger:
ds.Marieke Brouwer
Organist:
Henk Verhoef
Zang:
van Kwintessens:
Boukje Harms
sopraan
Liesbeth Kwikkel
sopraan
Nannie Schuller
alt
Jan Willem van der Weij tenor
Matthijs Bleij
bariton
***
* 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 4 oktober
voorganger ds Andreas Woehle
zondag 11 oktober: ds Maarten Diepenhorst
* 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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