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Örgelspel 
 
Begunlaid 216 ( wie stoan)  
1. Dag is begonnen as d' eerste 
mörgen, 
liester het zongen het eerste laid. 
Dank veur het zingen, 
dank veur de mörgen, 
t Woord geft ze beide hiel tied 
vannijs. 
 
2, Zaacht vaalt het zunlicht op eerste 
regen 
as fiene drupkes op t nije gras. 
Dank veur de geuren 
uut grune tunen, 
oorsprong en volheid aal woar Hai 
lopt. 
 
 
 
 

2. Dauw op de aarde, zonlicht 
van boven, 
vochtige gaarde, geurig als 
toen. 
Dank voor gewassen, grassen 
en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is 
goed. 



 
3. Mien'nt is het zunlicht, Mien'nt is 
de mörgen, 
baaide geboren ien t parredies. 
Dank dus veur bliedschop, 
dank elke mörgen, 
dank God veur elke nij-schoapen dag. 
 
Tonko Ufkes vertaling 
 
 
Woord veuroaf over dainst 
 
Veurberaaiden (Voorbereiding) 
 
Veurganger: Wie binnen bie mekoar in noam  
van Voader, Zeun en haailege Geest. 
Aalmoal: Amen 
V. Onze hulp is ien noam van de Heer 
A. Dij hemel en eerde moakt het. 
V. Heer, God van ons, vergeef ons aal wat wie misdoan hebben 
A. en loat ons weer in vrede leven. 
V. Amen 
  
V. Mag de aalmachtege God zuk over ons ontfaarmen, 
  ons vergeven wat wie verkeerd deden 
  en ons laaiden tot t aiweg leven. 
A. AMEN. 
 
 
Kyrië en Gloria 
V. Loat ons de Heer aanroupen veur de nood van de 
wereld. Om ontfaarmen roupen wie, 
moar ook priezen wie Zien Noam want zien  
baarmhaarteghaid het ja gain èn! en doarom zingen wie. 

3. Dag van mijn leven, licht 
voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar 
Eden lag. 
Dank elke morgen Gods 
nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe 
dag. 
 



 
We zingen as Glorialaid: 305 
 
1. Alle eer en alle glorie 
veur de luusterrieke noam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uutroept over ons bestoan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons, wees met ons 
begoan. 
 
2. Alle eer en alle glorie 
veur de Zeun, de 
aarfgenoam! 
As genoade die ons toekomt, 
is Hij onze nije noam. 
Licht uut licht, vergezicht, 
steek ons met dien stroalen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
veur de Geest die leven let, 
die de eenheid ien ons oademt, 
vlam die ons vertraauwen geft! 
Levenszun, liefdebron, 
moak veurgoed ons tongen lös. 
Tonko Ufkes, vertaling 
 
 
 
 
 
V. De Heer zel bie joe wezen. 
O. De Heer zel joe bewoaren. 
 
Gebed 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
  
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen 
voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 



Leezen uut: Keuneks 19:3-13 
03Elia wer benaauwd en vluchtte veur zien levent. Dou hai bie Berseba 
in Juda aankommen was, luit hai zien knecht doar achter. 04Hai ging 
zulm n dagraais tou woestijn in. Doar ging hai onder n bremstroek 
zitten. Hai wol geern staarven en zee: "Zo kin t wel! t Het genog west, 
HEER. Beneem mie t levent mor. Ik bin ja niks beter as mien 
veurzoaten." 05Hai ging liggen en vuil onder bremstroek in sloap. Mor 
n engel kwam hom aan en zee: "Kom in t èn en eet wat!" 06Dou hai om 
zok tou keek, zag hai bie zien kop n brood dat op glìnne kolen bakt 
was en n kroek wotter. Hai at en dronk en ging weer liggen. 07Mor 
engel van de HEER kwam hom veur twijde moal aan en zee: "Goa 
stoan en eet wat! Aans wordt raais die te maans!" 08Dou kwam Elia in 
t èn, at en dronk, en deur dat eten op krachten kommen, laip hai 
vatteg doagen en vatteg nachten deur woestijn noar Horeb, baarg van 
God. 09Hai ging n grot in om doar te overnachten. Dou sprak God hom 
aan: "Wat dustoe hier, Elia?" 10 Hai zee: "Ik heb van haarten veur de 
HEER, God van hemelse machten, in schrip west, mor Isrelieten 
hebben joen verbond verloaten, joen altoars verrinnewaaierd en joen 
profeten mit t sweerd ombrocht. Ik bin as ainegste overbleven en nou 
perbaaiern zai mie om te brengen." 11 Hai zee: "Kom noar boeten tou, 
goa op baarg stoan veur de HEER." Dou kwam de HEER verbie. Der 
was n geweldeg staarke wind dij baargen scheurde en rotsen aan 
stokken sluig, mor in dij wind was de HEER nait. Noa wind was ter n 
eerdbeven, mor in eerdbeven was de HEER nait. 12 Noa eerdbeven 
was ter n vuur, mor in t vuur was de HEER nait. Noa t vuur wer t 
lusterachteg. 13 Dou Elia dat vernam, sluig hai zien mantel veur t 
gezicht en ging boeten stoan bie ingang van grot. Doar was n stem dij 
tegen hom zee: "Elia, wat dustoe hier?" 14 Hai zee: "Ik heb van haarten 
veur de HEER, God van hemelse machten in schrip west, mor 
Isrelieten hebben joen verbond verloaten, joen altoars 
verrinnewaaierd en joen profeten mit t sweerd ombrocht. Ik bin as 
ainegste overbleven en nou perbaaiern ze mie om te brengen." 



 
3Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in 
Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar 
achter.4Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een 
bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. 
Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 
5Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte 
hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet. 6Hij keek op, en zie, aan zijn 
hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at 
en dronk en ging vervolgens weer liggen. 7De engel van 
de HEERE kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: Sta op, 
eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. 8Toen stond hij op, at en 
dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig 
nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. 9Hij ging daar een grot in 
en overnachtte er. En zie, het woord van de HEERE kwam tot hem, en 
Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia? 
10Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, 
ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw 
altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik 
alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te 
benemen. 11Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor 
het aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een 
grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor 
het aangezicht van de HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. 
Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook niet in 
de aardbeving. 12Op de aardbeving volgde een 
vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur. En na het 
vuur kwam het suizen van een zachte stilte. 13En het gebeurde, toen 
Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar 
buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een 
stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia? 
14Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de legermachten, 
ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw 
altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik 



alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te 
benemen 
 
Zang/muziek deur Josien Bakker: Most geleuven 
 
Ik heur de stemmen zeggen in dien heufd, dast doe nait genog 
veur mie bist.  
Elk gevuil dat die verteld dat ik straks, allenig bin.  
Doe denkst dast doe nog meer had kunnen doun, mor hest alles 
al doan.  
Ik mot die nou vertellen welst doe bist, joa doe most het waiten. 
 
Oohh 
 
Refrain 
Ik zeg ik hol van die, wanneerst doe niks kist vuilen. 
Ik zeg die doe bist staark, ook al denkst doe soms van nait.  
Ik hol die aaltied vaast, vaaste in mien haart.  
Wanneerst doe dat vergeetst, oh denk dan aan mien woorden.  
En geleuf, joa most geleuven. 
Wat ik zeg tegen die,  
joa geleuf.  
 
Het ainigste wat nou nog telt, is dast doe van diezulf bliefst 
holden.  
Het is echt nait dien schuld nee, doe kist er echt niks aan doun.  
 
Oohh  
 
Refrain 
 
Geniet van elke dag, pak alles wast doe pakken kist.  
Doe bliefst aaltied in mien haart, woar ik straks ook bin.  
 



Oohh 
 
Refrain 
 
Ik woit doe holst van mie, wanneer ik niks kin vuilen.  
Ik wait het ik bin staark, ook al denk ik soms van nait.  
Doe holst mie aaltied vaast, vaaste in mien haart.  
Wanneer ik dat vergeet, dan denk ik aan dien woorden.  
En ik geleuf, joa ik geleuf. 
Wast doe zeest tegen mie,  
Joa ik geleuf! 
 
 
Wie zingen: 
NLB 320 Dij oren om te heuren het 
 
Souter Liedekens, Antwerpen 1540 
wies: Wie van diegene die die loverkens brak 
 
1 Dij oren om te heuren het,  
mout heuren noar Gods wieze wet: 
doe zelst gain vremde goden, 
mor mie belieden van nou òf aan. 
Heur, Isrel, mien geboden. 
 
 
 
2 Hol van dien Heer mit haart en 
zin, 
dain Hom zo goud as t immer kin, 
vereer Hom mit dien doaden. 
Dit is ja t eerste en grode gebod 
en wil van God, dien Voader. 
 

2.Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien 'm met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerst' en grote 
gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
  



3 Wees dien noaste tot steun en tot 
stiep, 
dij aarm is, help dij goud deur tied, 
most hom zien woonstee geven. 
Dit twijde gebod is aan t eerste geliek; 
dou dit, en doe zelst leven. 
 
Wie oren om te horen heeft  
Huub Oosterhuis, geb. 1933 
 
 
Leezen van epistel: Efezers 4:32 en 5:1 en 8b-11 
 
32 Wees goud en haartelk veur nkander. Vergeef mekoar, net as God 
joe in Christus vergeven het. 
01Ie binnen God zien laive kinder. Perbaaier doarom zo te leven as 
hai. 02Loat laifde op joen levent heur stempel drokken. Zo het Christus 
ons ja ook laifhad en zokzulm veur ons opovverd. Dat was nog ais n 
ovver dat God lekker tourook! 
Loat den aan joen gedrag zain dat ie bie t licht heuren. 09Allenneg in t 
licht kinnen goudhaid, rechtschoapenhaid en eerliekhaid ja volop 
wazen, 10 deurdat ie joe ofvroagen wat of de Heer noar t zin is.  
 
2 maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, 
en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. 
1Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen,2 en wandel in de 
liefde,  zoals ook Christus ons liefgehad heeft  en Zichzelf voor ons 
heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename 
geur voor God. wandel als kinderen van het licht 
9– want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en 
rechtvaardigheid en waarheid –10en beproef wat de Heere 
welbehaaglijk is. 
 
 

3. Bied uw naast' de help'nde 
hand. 
Spijzig d' armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweed' gebod is 't eerste 
gelijk; 
doe dit, en gij zult leven. 
  



Zang/muziek: 
LEUN OP MIE ~ Josien Bakker (Ruth Jacott Leun Op Mij)  
 
As het liekt alsof gain aine noar die kiekt 
Ast doe denkst dat elk en aine die soms ontwiekt 
Leun op mie 
 
As de kleuren daist doe droagst nait van die bin 
As de dingen om die hìn weer veulste graauw bin 
Leun op mie 
 
Refrain: 
Kom mor hier en leun op mie 
Kiek nait terug mor kiek noar mie 
Aal het wachten is veurbie  
Leun op mie  
Leun op mie 
 
As het liekt alsof gain aine om die geeft 
Ast doe nait meer waist woaromst doe eigenlijks leefst 
Leun op mie 
 
En as dien haart gebroken is 
Mmm, 
Leun op mie! 
 
Refrain 2X 
 
Leun op mie! 
 
Leezen uut t evengelie van Mattëus 5:43-48 (we stoan)  
 
43 Ie hebben heurd dat ter zegd is: 'Ie mouten joen noaste laifhebben 
en joen vijand hoaten.' 44 Mor ik zeg joe: hol van joen vijanden en beed 



veur wèl joe achternoazitten. 45 Allenneg zó kin ie kinder wezen van 
joen Voader in hemel. Hai moakt ja dat zun opgaait over minne en 
goie lu, en dat t regent over deugdzoamen en deugennaiten. 46 As ie 
bloots holden van ain dij jóe geern mag, wat veur loon kin ie doarvan 
verwachten wezen? Dat doun tolboazen ook ja! 47 As ie bloots joen 
bruiers en zusters goidagzeggen, wat veur biezunders doun ie den? 
Doun haaidens dat nait krekt zo? 48 Ie mouten den aal volmoakt 
wezen, krekt as joen Voader in hemel volmoakt is. 
 
43U hebt gehoord dat er gezegd is:  U moet uw naaste liefhebben en 
uw vijand moet u haten. 44Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen 
hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en  bid voor hen 
die u beledigen en u vervolgen; 
45zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want 
Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het 
regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46Want als u hen 
liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de 
tollenaars niet hetzelfde? 47En als u alleen uw broeders groet, wat 
doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? 
48Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, 
volmaakt is.  
 
 
Preek  
 
Örgelmuziek deur Christiaan de Vries 
SwWV.299, S.35, nr.1-4, "Allein Gott in der Höh' sei Ehr", J.P. 
Sweelinck 
 
 
 
 
 
 



Gedicht – Hanne Wilzing  
 
Ie binnen  
 
Hier in wale van t ol daip,                      
maank douterkoezen en 
pomkebloaden  drif wotter 
swiegend veurbie  
 
wottertiekjes schrieven 
verhoalen over t begun en t 
heergoan van dingen leven in 
laange liene                                     
wat west het komt weerom  
 
over hoogste högten, verzet en 
vree over daibe dreuge leegten               
euvelmoud under bremstroeken               
hou vurgen liek lieken mor t nich 
binnen hou t slichte laand nooit 
vlak is krödde en vergraimde tied 
 
 en midden maank roegte                     
- in t zaachte ruzzeln                                     
van swiegende stilleghaaid -  
verneem k stoefbie en vannijs                  
Joen vrumd vertraauwde stem 
 

U bent  
 
Hier aan de waterkant van de beek 
tussen lisdoddes en plompebladen 
drijft het water zwijgend voorbij 
 
 
watertorretjes schrijven verhalen 
over het begin en de loop der dingen 
leven in de lange lijn 
wat geweest is komt weer terug 
 
 
over hoogste hoogten, verzet en vrede 
over diepe droge dalen 
moedeloosheid onder bremstruiken 
hoe voren recht lijken maar het niet zijn 
hoe het effen land nooit vlak is 
onkruid en verspilde tijd 
 
en temidden van de ruigte 
- in het zachte ritselen  
van zwijgende stilte -  
merk ik dichtbij en opnieuw 
Uw vreemd vertrouwde stem 

 
 



Zang/muziek deur Josien Bakker: Doar Boven 
Waiten Joe nog mien noam? 
As ik Joe doar boven zoi? 
Vuilt het nog net als toun? 
As ik Joe doar boven zoi? 
 
Ik blief mor staark, ik goi mor deur 
Want ik wait, er komt ain dag 
Da ‘k Joe weer zoi 
 
Zollen Joe mie omhelzen? 
As ik bie Joe doar boven was? 
En helpen Joe mie overaind? 
As ik bie Joe doar boven was? 
 
Ik vind ain pad  
Deur dag en nacht 
Want ik vuil dat Joe op mie wachten 
Joa, doar boven 
 
(Tussenspel) 
 
Achter elke deur 
Is laifde gain getreur 
En er valen nooit gain troanen 
Meer, doar boven 
 
Ik wait nog dien noam 
Toun ik bie die doar beneden was 
En het vuilt nog as toun 
Toun K beneden was 
 
En most waiten dat ‘K op die wacht 
Joa hier boven  
Ik blief hopen dat het verzacht     Hier beneden 



Overhandiging van Jubileumboukje ‘Grunn in Amsterdam ‘ aan 
Pauline Broekema ( journalist en schrijfster)  
 
 
Collecte in twai rondgangen 
– Wie goan met t puutje rond veur t waark van dizze gemainte (eerste 
puutje) en veur t  diaconoale waark dat in Wereldhoes 
doan wordt (veur lu zunder geldege verbliefspapieren) twaide puutje 
Meer informoatsie op www.wereldhuis.org of www.diaconie.com 
 
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. 
 
 
 
Wie danken en doun veurbeden, en sloeten dat oaf mit: 
Zo roupen wie om ontfaarmen: 
Woarbie wie acclamoatsie zingen: Heer ontfaarm Joe (3x) 
(Dankgebed en voorbeden met responsie.) 
 

 
 



Voader van ons (Onze Vader) 
 
Voader van ons in hemel 
dat joen Noam haailegd worden zel. 
dat joen Keunenkriek kommen mag, 
dat joen wil doan wordt 
ien wereld net as ien hemel. 
t Brood doar wie verlet om hebben 
geef ons dat vandoag 
En vergeef ons wat wie verkeerd doun, 
net zo as wie vergeven 
elk dij ons wat aandut. 
En breng ons nait ien verlaaiden, 
mor wil van verlaaider ons verlözzen  
Joenent is ja t keunkriek,en kracht en heerlekhaid ien aiweghaid Amen 
 
 
Laid bie zegen(we goan stoan): 
Laidbouk 416 
 
Goa mit God want Hij is dicht bij dij, 
dicht bij dij op al dien wegen 
met zien road en troost en zegen. 
Goa mit God want Hij is dicht bij dij. 
 
 
 
 
Goa mit God want Hij is dicht bij dij, 
zel met vleugels dij beschaarmen, 
zel mit zunlicht dij verwaarmen. 
Goa mit God want Hij is dicht bij dij. 
 
 

2. Ga met God en Hij zal met 
je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels 
spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je 
zijn. 



Goa mit God want Hij is dicht bij dij, 
zel ien liefde dij bewoaren, 
ien de dood dien leven spoaren. 
Goa mit God want Hij is dicht bij dij. 
 
 
Goa mit God want Hij is dicht bij dij, 
totdat wij weer soamen bennen, 
ien zien noam mekoar herkennen. 
Goa mit God want Hij is dicht bij dij 
 Tonko Ufkes 
 
 
 
 
  
 
Zegen Genoade van ons Heer Jezus Christus 
  en laifde van God 
  en gemainschop van haailege Geest 
  is mit joe aalmoal. 
 
Mit nkander zingen; 3x Amen 
 

 
 
------------------------  
Noa de zegen nog wat huusholdelijke informoatsie  
en zingen wie t Grunneger volkslaid: 
 
 
 

3. Ga met God en Hij zal met 
je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je 
zijn. 
  
4. Ga met God en Hij zal met 
je zijn 
tot wij weer elkaar 
ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je 
zijn. 
  
 



-kiek  noar fotowaark van Dirk Kome, noar stand mit Grunneger 
oetgoaven en noar toaveltje van Diaconie mit info over o.a. t 
Wereldhuis 
-hebben we joen adres (email of anders post) nog nait, geeft t even 
deur op toaveltje van Diaconie 
-willen je mitdoun mit t waark van de Diaconie, loat mor even waiten 
 
 
         Van Lauwerszee tot Dollard tou, 
         Van Drenthe tot aan 't Wad, 
         Doar gruit, doar bluit ain wonderland, 
         Rondom ain wondre stad. 
         Ain pronkjewail in golden raand 
         Is Grönnen, Stad en Ommelaand; 
         Ain pronkjewail in golden raand 
         Is Stad en Ommelaand! 
 
         Doar broest de zee, doar hoelt de wind, 
         Doar soest 't aan diek en wad, 
         Moar rustig waarkt en wuilt het volk, 
         Het volk van Loug en Stad. 
         Ain pronkjewail in golden raand 
         Is Grönnen, Stad en Ommelaand; 
         Ain pronkjewail in golden raand 
         Is Stad en Ommelaand! 
          
         Doar woont de dege degelkhaaid, 
         De wille, vast as stoal, 
         Doar vuilt het haart, wat tonge sprekt, 
         In richt- en slichte toal. 
         Ain pronkjewail in golden raand 
         Is Grönnen, Stad en Ommelaand; 
         Ain pronkjewail in golden raand 
         Is Stad en Ommelaand! 

(Geert Teis) 



Noa ofloop is d’r kovvie en kouke.  
 
Het jubileumboekje ‘Grunn in Amsterdam’ kunt u bestellen door € 9,50 
(is € 5 en € 4,50 verzendkosten) over te maken naar bankrekening 
NL80INGB 0004620048 t.n.v. Diaconie Ev-Luth Gemeente Amsterdam 
o.v.v. ‘Grunn’ 
Vermeld bij de overmaking alstublieft uw postadres (kan ook via e-mail 
info@diaconie.com). 
 
 
As ie op de hoogte blieven willen over volgende Grunneger  
Dainsten geef den even joen noam en email- of postadres  
deur bie de informoatsietoafel. En as ie meer waiten willen  
over de Lutherse gemainschap in Amsterdam of andere kerken  
in Amsterdam spreek den ds. Harry Donga of Hanne Wilzing  
even aan. 
 

 
 
Sinds 2019 is Luther Museum Amsterdam LMA open van dunderdag 
tot en met zundag van 11.00-17.00 uur. Ook vandaog. Adres: Nieuwe 
Keizersgracht 570 ( tram 14 of metrostation Waterlooplein uitgang 
Nieuwe Herengracht)  
 
Huidige tentoonstelling tem 9 januari 2022; Luther en het huis van 
Oranje-Nassau, over de vele lutheranen in ons koningshuis 
 
 



Vanmiddag in deze kerk twee concerten in het kader van het 
Sweelinckfestival. Om 15.30 uur Pieter Dirksen, om 17.00 uur 
Hemony Ensemble, vocaal. Bij beide concerten speelt het 
Monteverdi-orgel een belangrijke rol 
 
 
Volgende Grunneger dainst is op zundag 23 oktober 2022 
 
 
Volgende dainsten in Olle Lutherse Kerke:, 10.30 uur 
31 oktober ds. Andreas Wöhle  Hervormingsdag 

LUTHER EN BONHOEFFER 
10.30 uur  Eredienst “Wie ben ik?” 
12.00 uur  Theatervoorstelling door Kees van der Zwaard :  
   Bonhoeffer – Wie ben ik? 
Hoe spreekt 
Bonhoeffers 
Lutherse 
spiritualiteit in de 
uitdagingen van 
onze tijd? Zowel in 
de eredienst als 
ook in de daarna 
volgende theater-
voorstelling komen 
deze vragen aan 
de orde. 
      
 
 
 
 
 
 



ACTIVITEITEN vanuit Brandpunt Amsterdam Stad 
 
Dinsdag 26 oktober  Bijbelcursus  Handelingen  
Op de eerste avond hebben wij samen het vijfde hoofdstuk van het boek 
Handelingen van de apostelen gelezen. Het was een prikkelende en 
inspirerende avond, waarin we met elkaar spraken over hypocrisie in de 
kerk, engelen, genezing van ziekte en weerstand die je ontmoet omdat 
je gelooft.  
  Op 26 oktober lezen we over de manier waarop de eerste 
christenen omgaan met de groei van hun gemeenschap, maar ook met 
de spanningen die dit oplevert. Wees van harte welkom om eens te 
komen kijken! 
Aanvang:   20.00 uur 
Locatie:   Maarten Luther Kerk, Uiterwaardenstraat 279 
Meer informatie:  ds. André van der Stoel (zie achterzijde)  
 
Dinsdag 2 november, een avond voor alle zielen 
Bij elkaar komen, samen stilstaan en stil zijn voor onze overleden 
dierbaren. Misschien voelt het wel belangrijker dan voorgaande jaren. 
We pakken de draad weer op: dinsdag 2 november, de avond van 
Allerzielen, is de Oude Lutherse Kerk aan het Spui open. Voor iedereen 
is er gelegenheid om zijn of haar geliefde overledenen te gedenken, 
voor hen een kaarsje te branden en hun namen op te schrijven in het 
‘Boek van de herinnering’. Er worden gedichten en teksten 
voorgedragen, er is muziek en stilte: een avond voor alle zielen op het 
Spui. 
 
Inloop:  19:30 uur  Aanvang:  19:45 uur 
Na afloop brengen we rond 21:00 uur een dronk uit op absent friends 
and family in het ‘cafe voor alle zielen’ 
 
Dinsdag 2 november  Start vijf avonden LEREN van LUTHER 
Protestantse theologie is niet te begrijpen zonder kennis van het 
gedachtengoed van de kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546). 
Deze cursus is voor deelnemers uit alle kerken en voor 
belangstellenden. De cursus wordt ook online aangeboden. 
Docenten: Markus Matthias; Willy Metzger; Louisa Vos; Theo van 
Willigenburg; Susanne Freytag 
Aanvang: 19.30-21.00 uur  Locatie: Handboogstraat 4 
Aanmelding via a.woehle@luthersamsterdam.nl 
 



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 31 
oktober om 10.30 uur. In deze bijzondere viering van Woord en 
Gebed op Hervormingsdag zal ds. Andreas Wöhle voorgaan.  
 

Onderzoek alles en bewaar het goede! 
www.luthersamsterdam.nl 

 


