'Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?'
n.a.v. Matteüs 20,15
Dienst van de heilige Schrift en Tafel
op de 15e zondag na Trinitatis,
begin van de Vredesweek,
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Amsterdam, 20 september 2020

1

Voorganger in deze viering: ds. André van der Stoel
Orgel:
Christiaan de Vries
Zang:
Reinder van Beem,
Lieke Hoogland, Guido Leerdam
Lector:
Guido Leerdam
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 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. Marieke Brouwer: 020-6422373
Centrum en Huis op het Spui
mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl
 ds. André van der Stoel: 06-15598246
Zuid en Lutherse Hofjes
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
 ds. Andreas Wohle: 06-20195027
Centrum en Noord
a.woehle@luthersamsterdam.nl

De volgende viering in de Oude Lutherse Kerk is op zondag 27
september om 10.30 uur. Ds. Marieke Brouwer zal in deze viering
van Schrift en Gebed voorgaan. Enkele leden van het projectkoor
zullen onder leiding van Nannie Schuller een muzikale bijdrage
verzorgen.

Onderzoek alles en bewaar het goede!
www.luthersamsterdam.nl
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Orgelspel
Intocht onder het luisteren naar Lied 906: 1 en 7
(gemeente gaat staan)

7.

Maak mij recht eenvoudig, stil in den gebede,
afgezonderd in uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik uwe klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij / even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.
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VOORBEREIDING
De Voorbereiding
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:
G:

(gemeente blijft staan)

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.
AMEN
Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
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
Antifoon 711b
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Psalm 121: 1 en 4

4.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Antifoon 711b
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Kyrie (Roep om ontferming )
Voorganger: laten we de Heer zingend aanroepen voor de nood
en de pijn op deze wereld en hem prijzen omdat zijn
barmhartigheid geen einde heeft.
Acclamatie 301k

Glorialied 103c
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2.

Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Groet

HET WOORD
Zondagsgebed
Lezing uit het Oude Testament: Jona 3,10-4,11
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Lied 712: 1 en 2

2.

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ’t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

Lezing uit het Evangelie
V: "Lezing uit het Evangelie naar Matteüs hoofdstuk 20, de
verzen 1 tot en met 16."
(Gemeente gaat staan)
V: "Geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige koning van
heel de aarde. Halleluja."
(naar Psalm 47,3)

V: [lezing van het Evangelie]
V: "In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God."
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(Gemeente gaat zitten)
Lied 712: 3 en 4
3. De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,
4. en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.
Verkondiging
ANTWOORD
Lied 210: 1, 2 en 3
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2.

Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.

3.

Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

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 dat diaconale gedeelte voor de Vredesweek 2020
- Vrede verbindt verschil
Van 19 t/m 27 september is het de Vredesweek. Deze activiteit
wordt al sinds 1967 in oecumenisch verband georganiseerd in de
week van 21 september: de dag die door de Verenigde Naties is
uitgeroepen tot Internationale Dag van Vrede. In Nederland
trekt de organisatie PAX - voorheen IKV Pax Christi - de
vredesweek. Thema dit jaar is ‘Vrede verbindt verschil’.
De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op.
Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor
het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan met
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die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, in huidskleur
en religie. Verschillen in morele opvattingen en de spanningen
die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de
fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat
het over hoe belangrijk het is om het verhaal van de ander te
leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen
gelijk. Daarom kiest vredesorganisatie PAX de komende
Vredesweek voor het thema 'Vrede verbindt verschil'.
Als kerken zijn we geroepen om ons in te zetten voor vrede,
gerechtigheid en zorg voor de schepping. Onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Daarom collecteren we vandaag voor het
belangrijke werk van PAX. Voor meer informatie en actie zie
www.vredesweek.nl.
Ook tijdens de corona
crisisperiode kunt u het
werk van onze gemeente
steunen met een gift. U
kunt gemakkelijk doneren
via de betaallink in de
beschrijving onder de
video van de livestream. U
kunt ook de QR-code
scannen 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
Gebed over de gaven 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Na elke voorbede die eindigt op: "zo bidden wij…" antwoordt de
gemeente met de woorden van acclamatie 368j:
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk.

Viering van gemeenschap (communio)
rondom de tafel van de HEER
In onze gemeenschap verstaan wij de uitnodiging om aan de
maaltijd deel te nemen als een uitnodiging die door de Heer
zelf wordt uitgesproken, en eenieder, die deze uitnodiging aan
wil nemen is van harte welkom bij de viering van de maaltijd
rondom de tafel van de Heer. Als één gemeenschap van door
Christus genodigden, over alle grenzen van kerken of tradities
of lidmaatschappen heen delen wij brood (ouwels) en wijn met
elkaar. Er zijn glutenvrije ouwels beschikbaar (geef dit even aan
als u bij de tafel bent, als dit voor u belangrijk is)
V:

'De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op Hem vertrouwen
en Hem liefhebben. Christus nodigt ons, om dankbaar en
gelovig met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en
brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.'

Inleiding op de viering van de tafel

(gemeente gaat staan)
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(gemeente gaat zitten)
Gezongen Lofprijzing
Sanctus en Benedictus
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Avondmaalsgebed 403b
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Inzettingswoorden
Voorganger […] Doet dit, zo dikwijls u die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Gemeente:
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
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Onze Vader
ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT,
(gezamenlijk)
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW RIJK KOME, UW WIL GESCHIEDE,
GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP AARDE,
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD,
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN,
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE.
WANT U IS HET RIJK EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID. AMEN
Agnus Dei
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Vredegroet
Let op: i.v.m. het coronavirus 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
Communio / Delen van Brood en Wijn
in de Gemeenschap met alle Heiligen
Let op: i.v.m. het coronavirus is de avondmaalsviering
aangepast. Op het teken van de coördinator mag u door het
zijpad naar de achterzijde van de kerk lopen, om vervolgens
door het middenpad naar voren te gaan. Aan het begin van het
middenpad wordt u verzocht uw handen te desinfecteren, zodat
u bij het eten van brood en wijn niet uzelf besmet.
De voorganger en diakenen wassen voor het uitreiken van brood
en wijn hun handen. Zij delen beide uit vanachter een plastic
spatscherm, zodat u tijdens hun spreken niet door hen besmet
kunt worden. De wijn wordt aangereikt in kleine plastic
bekertjes. Deze graag weggooien in de daarvoor bestemde
afvalemmers.
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Dankgebed

V: [dankzegging]
G: Amen
Slotlied 225: 1 en 2

(gemeente gaat staan)
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2.

Bidden wij de Geest om licht,
om het innerlijk gezicht,
dat wij het toch recht verstaan
en Gods woorden nemen aan,
dat wij nu en immermeer
Christus prijzen, onze Heer.
Amen. Hem zij dank en eer.

Heenzending

Zegen 
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 Ook kunt u de tekst van
de preek van vanochtend opvragen.
Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de
livestreams van de erediensten. Wilt u reageren naar aanleiding
van deze livestream? Wij stellen uw feedback zeer op prijs. U
kunt reageren via de link van het feedbackformulier in de
beschrijving onder de video van de livestream.
Ook als u van nieuws uit onze gemeente op de hoogte wilt
blijven stellen wij het op prijs als u ons dat via email te kennen
geeft (guidoleerdam@gmail.com). Wij zullen u dan desgewenst
op de lijst van de NIEUWSBRIEF plaatsen.
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VIERINGEN vanuit de Oude Lutherse Kerk, 10.30 uur
27 september ds. Marieke Brouwer

Viering van Schrift en Gebed

Op 27 september stond eigenlijk het projectkoor gepland voor de
dienst, maar vanwege het coronavirus kan dat niet doorgaan.
Toch organiseren we wel een zangproject voor deze zondag: een
vierstemmig thuis zangproject. Nannie Schuller heeft met een aantal
zangers van Kwintessens een vijftal liederen vierstemmig ingestudeerd
en deze opgenomen op een aantal filmpjes. U kunt die filmpjes online
vinden via onze site of ons YouTube kanaal en op onze site vindt u ook
links naar de bladmuziek. Al kijkend en meezingend kunt u uw eigen
partij instuderen.
Deze liederen worden in de dienst van 27 september door het kwartet
van Kwintessens vierstemmig uitgevoerd. De dienst zal worden
gestreamd. We kunnen helaas nog niet als gemeente meezingen, maar
we hopen op betere tijden. In ieder geval heeft u het plezier van het
thuis meezingen met dit zangproject, het feest der herkenning in de
dienst en ook hebben we straks een aantal liederen die door de
gemeente vierstemmig kan worden meegezongen. En wie thuis de
deelneemt aan de viering kan uit volle borst meezingen!
4 oktober
11 oktober
18 oktober

ds. Andreas Wöhle
Viering van Schrift en Gebed
ds. Maarten Diepenbroek Viering van Schrift en Gebed
ds. Marieke Brouwer Viering van Schrift en Tafel

BIJBELCURSUS in de Maarten Luther Kerk
Ds. André van der Stoel gaat weer van start met de Bijbelcursus in de
Maarten Luther Kerk. De vorige cursus hebben we de eerste vier
hoofdstukken van het boek Handelingen gelezen, over het ontstaan van
de eerste christelijke gemeenschappen. We gaan nu verder met
Handelingen 5. Dit is een spannend verhaal en je bent meer dan welkom
om aan te haken.
Start: Woensdagochtend 23 september om 10.00u in de Maarten
Luther Kerk (Uiterwaardenstraat 279). De cursus zal ongeveer
tweewekelijks zijn. Meer info en opgave via
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl of 0615598246.
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