Hij die leeft – leeft! – zal u loven,
zoals ik doe op deze dag.
Jesaja 38,19
Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden
op de 19e zondag na Trinitatis,
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Amsterdam, 10 oktober 2021
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Welkom in deze kerk, u, die voor het eerst hier aanwezig bent,
en u, die kind aan huis bent in de ‘Oude Lutherse’.
Omdat wij als kerk veilig toegankelijk willen zijn voor iedereen
vragen wij u de basisregels om verspreiding van het coronavirus
te voorkomen in acht te nemen, ongeacht of u wel of niet
gevaccineerd bent: 1) blijf thuis als u klachten heeft die aan
corona gerelateerd kunnen zijn en 2) houd oog voor mensen die
erop gesteld zijn om fysieke afstand tot anderen te bewaren.
Het is weer toegestaan om mee te zingen met de liederen in de
viering.
Voor in de kerk bij de icoon zijn er kaarsen beschikbaar. Als u
dat wilt, kunt u hier een lichtje aansteken voor een dierbare,
voor licht in een moeilijke situatie, voor iemand die u wilt
opdragen aan God...
Wij vragen u om tijdens het orgelspel aan het einde van de
viering op uw zitplaats blijven zitten. Na afloop van de viering
willen we in alle rust kerkzaal verlaten, beginnend vanaf de
voorste banken. U kunt de voorganger groeten, en vervolgens
nog even koffie of thee blijven drinken in de Tetterodezaal aan
de achterzijde van de kerk.

Afbeeldingen voorzijde:
De verlamde man zakt door een gat in het dak, Kees de Kort,
Kijkbijbel.
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Orgelspel
Intochtslied 208: 1,2 en 3

2.

Oefen, Heer Christus, deze dag
over ons leven uw gezag.
Laten uw eng'len sterk en rein
met al uw goedheid om ons zijn,

3.

opdat ons hart gehoorzaam zij
aan uw geprezen heerschappij
en al wat onze hand verricht
een spiegelglans zij van uw licht.

(gemeente gaat staan)

VOORBEREIDING
Gelofte
(gemeente blijft staan)
Voorganger: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.
Gemeente: AMEN
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Bemoediging
V:
Onze hulp is de naam van de HEER
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Ps. 124,8
Ps. 146,6
V :
Hij die trouw is tot in eeuwigheid
G:
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT. Ps. 138,8
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
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
(gemeente gaat zitten)
Welkom en inleiding op de viering
Introïtuspsalm

Psalm 32: 1, 2 en 3
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2.

Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden:
ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
maar Gij vergaf het, Gij verzoent mijn schuld.
Laat daarom tot U komen uw beminden,
stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
Duistere vloeden stormen op hen aan,
Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

3.

Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven,
Gij zult aan mij al uw beloften staven.
Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
omringt met lied’ren van bevrijding mij!
Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

Gloria Patri (Ere zij de Vader)
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Kyrie (Roep om ontferming)
V: ‘Laten we de Heer aanroepen voor de nood en pijn op deze
wereld en in één adem zijn naam prijzen omdat zijn
barmhartigheid geen einde heeft.’

Gloria

Groet
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Vredegroet
Let op: i.v.m. het coronavirus blijven wij bij het groeten op
onze plaats. U kunt gaan staan en elkaar op afstand groeten
door bijvoorbeeld uw rechterhand op uw hart te leggen en een
kleine buiging te maken.
V: Geeft elkaar een teken van vrede met de woorden
DE VREDE VAN CHRISTUS of VREDE EN ALLE GOEDS
HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing uit het Oude Testament:

Jesaja 38,9–20

Lied 25a
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2.

Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
Mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

Lezing uit de Brieven:

Jakobus 5,13–16

Lied 916: 1, 2 en 3

2.

Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.

3.

Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.
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(de gemeente gaat staan)
Evangelie
V: “Lezing uit het Evangelie naar Markus, hoofdstuk 2 vanaf
vers 1 tot en met vers 12.”

“HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen
(Psalm 138,8b)
niet los.”

V:

[lezing van het evangelie]
"In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God."
(Gemeente gaat zitten)

Lied 915
1e refrein en coupletten solo voorganger, volgende refreinen
allen.
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2.

Although you see me going ’long so,
oh, yes, Lord,
I have my troubles here below,
oh, yes, Lord.

Verkondiging
ANTWOORD
Lied 534: 1, 2 en 4
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2.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

4.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Aankondiging collecte
De collecte is voor de helft bestemd voor de opbouw van onze
kerkelijke gemeenschap en de andere helft is voor het werk van
de diaconie. Vandaag gaat dat diaconale gedeelte naar een
project voor MicroBattle - duizend kleine acties met impact.
We zijn op weg naar de volgende grote klimaatconferentie
(COP26) in Glasgow. Deze begint op 31 oktober (!) en duurt tot
12 november (de dag ná Sint Maarten). Vanuit de Lutherse
Wereld Federatie gaat er in het kader van het programma
‘Climate justice’ weer een jongerendelegatie naar toe. De
Groene Kerken, waar wij lid van zijn, organiseert van 30
september tot 11 oktober een pelgrimstocht voor het klimaat.
Ook vanuit onze Gemeente proberen we aandacht te geven aan
duurzaamheid, bv via scholen. Na onze succesvolle projecten
‘Retourtje Water’ en ‘Plek onder de Zon’ voor
bovenbouwgroepen van basisscholen is de Diaconie samen met
milieu-educatiecentrum ANMEC een nieuw
duurzaamheidsproject gestart: MicroBattle. Onder het motto
‘Goede daden hoeven niet groot te zijn’ gaan teams van
scholen uit Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs in
Amsterdam en Amstelveen een drie wekende durende
‘challenge’ aan. Deelnemers kunnen dagelijks punten scoren
door eenvoudige maar duurzame acties uit te voeren.
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Bijv. kiezen voor minder of geen vlees, zwerfafval rapen, iets
delen met een ander, geen nieuwe spullen kopen, minder
beeldscherm gebruiken etc. Het plan is om na een proeffase
het komende jaar het project verder uit te rollen. Vandaag
collecteren we voor de ontwikkelkosten van dit mooie project,
dat scholieren oproept om ‘mee te doen met duizenden kleine
acties met impact’.
U kunt ook digitaal een bijdrage
geven voor de collecte. U kunt de
QR-code scannen die 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.
Orgelspel tijdens de collecte
Gebed over de gaven 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Elke voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij…’. Dan
antwoordt de gemeente met de gezongen acclamatie 368j.

Onze Vader
(gezamenlijk)
ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT
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.
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Slotlied Gezangen voor de Liturgie 567b

(gemeente gaat staan)

2.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

3.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

5.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
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Wegzending en zegen
V:

(zegen) 

(gemeente gaat zitten)

Orgelspel
U bent van harte welkom om na de viering nog een kopje thee
of koffie te drinken in de Tetterodezaal, achter in de kerk. Let
hierbij wel op het bewaren van de 1,5 meter afstand.
Wilt u reageren op deze dienst? Wij stellen uw mening en
gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail:
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
Ook als u van onze activiteiten op de hoogte wilt blijven of
contact met ons wilt houden stellen wij het op prijs als u ons
dat via email te kennen geeft
(andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl) Wij zullen u dan
desgewenst op de lijst van de NIEUWSBRIEF OUDE LUTHERSE
KERK plaatsen.
Woensdag 13 oktober
Vesper in de Lutherhof
Eens per maand wordt op woensdag om 17.00 uur een vesper
gevierd in de bestuurskamer van de Lutherhof, Staringplein 9.
Met enkele bewoners van de hof zingen we samen, overdenken
we een Bijbeltekst, luisteren we muziek en bidden we.
Aansluitend gebruiken we een maaltijd. Ook belangstellenden
van buiten de hof zijn van harte welkom.
Info en aanmelding bij Hanneke Veenhof, tel: 06-17458445.
15

Voorganger in deze viering:
Organist:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Techniek:
Koster:

ds. André van der Stoel
Christiaan de Vries
Marianne Starke
Lilian Jangali
Egbert Boeker
Alaa al-Rishan
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. Andreas Wohle: 06-20195027
a.woehle@luthersamsterdam.nl
 ds. André van der Stoel: 06-15598246
Zuid en Lutherse Hofjes
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
 ds. Marieke Brouwer is vanwege ziekte op dit moment niet in de
gelegenheid om pastorale zorg te verlenen.

De volgende viering in de Oude Lutherse Kerk is op zondag 17
oktober om 10.30 uur. Ds. André van der Stoel zal in deze viering
van Woord en Tafel voorgaan.
Onderzoek alles en bewaar het goede!
www.luthersamsterdam.nl
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