
Oude Lutherse Kerk aan het Spui 
Houdt moed! 

 zondag 9 augustus, 9e zondag na Trinitatis 
 

 

     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’. 

Afbeelding op de omslag: De storm op het meer, Ivan 
Aivazovsky, 1888 

Pianospel 

Intochtslied 275 (de gemeente blijft zitten) 

  

3  Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.  

5  Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
waar ook ter wereld mensen zijn.  
Blijf zo genadig met ons bezig,  
tot wij in U volkomen zijn.  
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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    
           

Welkom en inleiding op de dienst  

antifoon: 

 
Psalm 77  
2Luid roep ik God, ik schreeuw het uit, 
luid roep ik God – dat hij mij hoort. 

14Uw weg, God, is een heilige weg – 
welke god is zo groot als onze God? 
U bent de God die wonderen doet, 
u hebt de volken uw macht getoond, 
uw arm heeft uw volk bevrijd, 
de kinderen van Jakob en Jozef. sela 
Toen het water u zag, o God, 
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toen het water u zag, begon het te beven, 
een huivering trok door de oceanen. 
De wolken stortten water, 
de hemel dreunde luid, 
uw pijlen flitsten heen en weer, 
uw donder rolde dreunend rond, 
bliksems verlichtten de wereld, 
de aarde trilde en schokte. 
Door de zee liep uw weg, 
door de wijde wateren uw pad, 
maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. 
U leidde uw volk als een kudde 
door de hand van Mozes en Aäron. 

antifoon:

 

Kyrie: 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: 
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Saskia zingt als glorialied: 
Domine Deus - van A. Vivaldi  
Uit: Gloria. 
Domine Deus Rex caelestis, Deus Pater omnipotens 
Heer God, koning der hemelen, God, Vader almachtig 

Groet: 

Zondagsgebed 

Oude Testament: Jona 2: 2-11 

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)  
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V: Lezing van het evangelie Mattheus 14: 22-33 
Zingen lied 339a 

  
(gemeente gaat zitten) 

VERKONDIGING 

Zingen lied 933 
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Inzameling van de gaven 
De collecte is voor de helft bestemd voor het gemeentewerk en 
voor de andere helft voor de diaconie: 
Fruit voor het Jeannette Noëlhuis 
Diaconaat is mensen met elkaar verbinden. Dat is een oud 
spoor, want tot op de dag van vandaag zijn er diaconiehoven. 
Denk bv. aan de Lutherhof aan het Staringplein, het Van Brants 
Rushof en de Augustanahof. De Diaconie investeert van harte in 
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diaconale gemeenschappen in onze stad. Zo dragen we, met uw 
hulp door middel van de collecte vandaag, bij aan het 
Jeannette Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost. In deze 
kleinschalige woongemeenschap wordt tijdelijk opvang geboden 
aan vluchtelingen en migranten, ouders en kinderen, die 
tijdelijk – bijvoorbeeld in afwachting van het krijgen van een 
verblijfsvergunning - een plek nodig hebben. Onze bijdrage 
wordt bestemd voor het kopen van fruit: vitaminen om verder 
te kunnen. 
Amsterdam. Voor meer informatie over doneren 
zie www.luthersamsterdam.nl. Bij voorbaat hartelijk dank voor 
uw gift. 
 

Gebed over de gaven 

Saskia zingt psalm 23 
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http://noelhuis.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.luthersamsterdam.nl%2F&data=02%7C01%7Cmariekebrouwer%40luthersamsterdam.nl%7Cd7b25c510fc14c4c554c08d80c7c4a96%7C4f9010ed57b443d98a94f10fc6e1e399%7C0%7C0%7C637273075248470290&sdata=MOQK7skHOpcpfVCzdXK1F30swc0sec%2FkzNzo9PvBWRg%3D&reserved=0


Gott ist mein Hirte - van A. Dvorak  

Gott ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln 
Er lagert mich auf grüner Weide, 
er leitet mich an stiller Bächen hin 
Er labt mein schmachtendes Gemüt 
und führt mich auf gerechter Wegen 
zu seines Namens Ruhm 
Und wall' ich auch im Todesschattentalle,  
so wall' ich ohne Furcht 
denn Du begleitest mich 
Dein Stab ist meine Stütze,  
und immerdar mein Trost  

Voorbeden 
Na de woorden:  Heer, hoor ons bidden zingt de gemeente: 

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. 
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Leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 

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. 

Allen: Amen 

SLOTLIED 704 (gemeente gaat staan) 

 

2  
Die eeuwig rijke God  
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moge ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart  
en milde vrede geven.  
Die uit genade ons  
behoudt te allen tijd,  
is hier en overal  

een helper die bevrijdt.  

ZEGEN (staande) 
gemeente: 

 

Orgelspel 

Saskia zingt: Mondnacht - Schumann 

Es war, als hätt’ der Himmel, 
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Die Erde still geküßt, 
Daß sie im Blütenschimmer 
Von ihm nur träumen müßt’ 
Die Luft ging durch die Felder, 
Die Ähren wogten sacht, 
Es rauschten leis die Wälder, 
So sternklar war die Nacht 
Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus, 
Flog durch die stillen Lande, 
Als flöge sie nach Haus 

Vertaling: Het was alsof de hemel de aarde stil had gekust, 
zodat zij in bloesemglans van hem moest dromen. 
De lucht ging door de velden, de aren wiegden zacht, 
de bossen ruisten zachtjes en sterren flonkerden in de nacht. 
En mijn ziel sloeg wijd haar vleugels uit, vloog door de stille 
landen, als vloog ze naar huis… 

Voorganger:   ds.Marieke Brouwer 
Zang:     Saskia Eelman 
Organist:   Henk Verhoef 

*** 
* 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 16 augustus, 

voorganger ds Andreas Woehle 
 zondag 23 augustus: ds André van der Stoel, viering van het 

Avondmaal 

* 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, 
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stuurt u dan een mailtje dan nemen wij uw e-mail adres op 
in onze verzendlijst. Mailt u naar:guidoleerdam@gmail.com 

***** 

DRINGENDE OPROEP!! 

OM DE VOORTGANG VAN DE ONLINE STREAM-DIENSTEN TE 
WAARBORGEN HEBBEN WE OP KORTE TERMIJN MENSEN NODIG 
DIE DE TECHNIEK HIERVAN WILLEN VERZORGEN. NODIG ZIJN 
MENSEN DIE DE CAMERA WILLEN BEDIENEN EN DE TECHNIEK 
VAN DE UITZENDING WILLEN LEREN EN UITVOEREN. 

Bent u geïnteresseerd of weet u mensen die daarvoor 
geschikt zijn, stuurt u een mailtje naar: 
jorenreichel@luthersamsterdam.nl 
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