'Ik vraag u om uzelf als een levend, heilig en God
welgevallig offer in zijn dienst te stellen'
Rom. 12:1
Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden
op de eerste zondag na Epifaniën
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Amsterdam, 10 januari 2020
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Voorganger in deze viering: ds. André van der Stoel
Ouderling:
Betty Bos
Diaken:
Co Engberts
Orgel:
Christiaan de Vries
Zang:
Petra Bosé
Lector:
Marianne Starke
Livestream:
Ernest Akakpo en Jeroen Stal
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
Noord, Oost en West
a.woehle@luthersamsterdam.nl
De volgende viering in de Oude Lutherse Kerk is op zondag 17
januari om 10.30 uur. Ds. Andreas Wöhle zal in deze viering van
Schrift en Gebed voortaan. Tot en met zondag 17 januari zijn de
vieringen enkel bij te wonen via de livestream.
Onderzoek alles en bewaar het goede!
www.luthersamsterdam.nl
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Afbeelding voorzijde: icoon van de Epifanie van de Heer,
https://blogs.ancientfaith.com/glory2godforallthings/wpcontent/uploads/sites/15/2013/01/Epiphany.jpg, d.d. 05-01-21
Orgelspel
Intocht onder het luisteren naar Lied 516: 1, 3 en 5
(gemeente gaat staan)

3.

Het hemels lam stond wit en licht
in ’t zuiver water opgericht.
Met onze schuld heeft Hij gestaan
als dopeling in de Jordaan.

5.

U met de Vader en de Geest,
o Heer die op het heilig feest
van heden ons verschenen zijt,
zij lof en eer in eeuwigheid.
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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
Gesproken antifoon
Nu komt de Heer:
in zijn hand het rijk, de kracht en de heerlijkheid
(naar Maleachi 3,1 en 1 Kronieken 29,12)
Psalm 89: 1, 9 en 11
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9.

Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge plan ontvouwd,
aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd:
Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven
de koninklijke held, uit al het volk verheven,
David mijn trouwe knecht, die Ik heb uitverkoren,
die Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren.

11. Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud:
Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud.
Ik antwoord hem: mijn zoon, de vorsten zullen beven,
mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog verheven.
Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn welbehagen,
Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel schragen.
Herhaling gesproken antifoon
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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.'

Gloria in excelsis

Groet
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HET WOORD
Zondagsgebed
Lezing van het Oude Testament: Jesaja 42,1–9
Lied 517: 1
Tekst: Elisabeth Kreuziger, vriendin van Luther's vrouw

Lezing van de brieven: Romeinen 12,1–8
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Lied 517: 3

U kennen doet ons bloeien,
uw liefde doet ons goed.
Wanneer wij in U groeien
smaakt elke dag ons zoet.
Wij dorsten heel ons leven
om ons aan U te geven.
Kom ons dan tegemoet!

Lezing van het Evangelie
V: "Lezing uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 3, de
verzen,13 tot en met 17."
(Gemeente gaat staan)
V: " Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt.' "

(Psalm 2,7)

V: [lezing van het Evangelie]
V: "In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God."
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Acclamatie

Lied 517: 5

Wij sterven aan uw goedheid,
die ons het leven geeft.
De oude mens moet heengaan,
de nieuwe Adam leeft.
Vernieuw ons doen en denken,
dat wij ons aan U schenken,
ons hart al bij U leeft.

Verkondiging
ANTWOORD
Muzikaal intermezzo
Lied 522: 1 en 3

Tekst: Maarten Luther
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3.

Zo teder als een mens kan zijn,
zo staat de Zoon des mensen,
de Zoon van God hier jong en rein,
ons bidden en ons wensen
vervullend met aanwezigheid.
Een stem, een duif daalt neder.
O heilige Drievuldigheid,
op aarde schoon en teder,
o God aan ons gegeven.

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 naar Werelddiaconaat
scholenproject Thailand.
Al vele jaren steunen we een scholenproject in Mae Taeng
(Baan Chang, chang is ‘olifant’) in Thailand. Via onze oudbestuurder van het Luthers Weeshuis Paul Toorenburgh
ondersteunen we geïsoleerde scholen hoog in de bergen met
leermiddelen zoals (onder andere) lescomputers. De kinderen
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van vooral de Akha-stam krijgen zo beter onderwijs. Enkele
weeskinderen krijgen steun bij de betaling van de maandelijkse
schoolbijdrage, en de kosten van het schooluniform, wat in
Thailand verplicht is. Door deze bijdrage kunnen de kinderen
onderwijs blijven volgen, in plaats van te moeten werken op het
veld. Met uw hulp steunen we dit project met € 1.500. Dank
voor uw bijdrage.
Ook tijdens deze 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 en Onze Vader

Na elke voorbede die eindigt op: "zo bidden wij…" antwoordt de
gemeente met de woorden:
Heer, hoor ons gebed
en schenk ons genade.

ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT
(gezamenlijk)
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW RIJK KOME, UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULD
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN.
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
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
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Slotlied 912: 1, 3 en 5

(gemeente gaat staan)

3.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

5.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

Heenzending en Zegen 

Orgelmuziek
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
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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. Daarnaast kunt u bij
via bovenstaand mailadres ook de tekst van de preek van
vanochtend opvragen.

VIERINGEN vanuit de Oude Lutherse Kerk
In verband met de lockdown vanwege het coronavirus zijn
alle vieringen van Brandpunt Amsterdam Stad in ieder geval
tot en met 17 januari enkel bij te wonen via het
YouTubekanaal van onze gemeente.
17 januari 10.30 uur ds. Andreas Wöhle
Viering van Schrift en Gebed.
24 januari 10.30 uur ds. Marieke Brouwer
Viering van Schrift en Tafel.
31 januari 10.30 uur ds. Sietse van Kammen
Viering van Schrift en Gebed.
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