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“I wish I knew how it would  
feel to be free…”  

Spirituals als “tastend talen” 
naar God... 

 
 
Tiende Zondag na Trinitatis  
in de 
Oude Lutherse Kerk  
Amsterdam, 16 augustus 2020 
 
Voorganger: ds Andreas Wöhle 
Lector: Guido Leerdam 
Kerkmusicus: Christiaan de Vries 
Saxofoon: John Dikeman 
Piano: Ernst Glerum 
Zang: Petra Bosé / Lieke Hoogland / AW 
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Welkom in deze kerk, u, die voor het eerst met ons verbonden 
bent, en u, die hier kind aan huis bent in de “Oude Lutherse”. 
 
Vandaag is het al weer de tiende zondag ná het feest van de 
Drie-eenheid, Trinitatis. 
De zondagen na Trinitatis spellen het geloofsbeeld van die drie 
en toch éne God uit in de verschillende dimensies van leven en 
geloven. 
 
Vandaag een zondag in het teken van het tastende zoeken naar 
en roepen om God, zo als dat onder meer in de teksten en 
melodieën van gospels en spirituals wordt vertolkt.  
Geestelijke klanken, die de diepte in gaan en in de lijn van 
Bijbelse connotaties over muziek (het verlangen naar) God tot 
klinken brengen. 
De liederen uit ons liedboek en de muzikale improvisaties in 
deze dienst vertellen ervan, de stilte en de aandachtige 
woorden getuigen ervan. 
 
Omdat wij in deze tijden van corona gevraagd zijn om niet zélf 
als gemeente te zingen zingen Petra Bosé en Lieke Hoogland 
voor ons, en naast onze vaste kerkmusicus Christiaan de Vries 
spelen de befaamde jazz-musici John Dikeman en Ernst Glerum 
stukken uit het repertoire van hun concert “Jazzy Spirituals”, 
dat gisteren in de Maarten Luther Kerk plaats vond als 
onderdeel van het programma BALCONSCENES ondersteund door 
het Amsterdams Fonds voor de Kunsten AKFK.  

   
John Dikeman    Ernst Glerum 
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John Dikeman en Ernst Glerum 
 

Klassieke spirituals uit verschillende muzikale tradities 
van Europese kerkliederen tot gospel en blues vormen 

de springplank naar Jazzy improvisaties die nieuwe 
klanken verkent. Muziek die goed doet, die optilt en 
uitdaagt tot nieuw horen en voelen, na de maanden van 
afzondering in het teken van corona. Het duo 
Dikeman/Glerum trad eerder op in onder meer het 
Bimhuis, ZomerJazzFiets Toer en De Ruimte en een 

album uitgebracht bij Doek RAW. 
 

John Dikeman (*Nebraska 1983) is een van de meest 
bekende en vernieuwende jonge saxofonisten in de Jazz 
en Free Impro scene, zowel nationaal als internationaal. 

Hij programmeerde eerder  enkele jaren lang de serie 
“TabulaRasa” in de MLK en speelde met onder meer 
Jameszoo, het Metropool Okrkes, het Cairo Symphony 
Orchestra, Mohamed Mounir, Godspeed You! Black 
Emperor en vele andere. 
Ernst Glerum (*Deventer 1955) contrabas/piano speelde 
eerder in verschillende ensembles en met veel van de 

grote namen van de Jazz, Han Bennink, Steve Lacy, Lee 
Konitz en vele andere. 
 

Klankvoorbeeld: https://www.doek.org/dikeman-glerum-
spirituals/ 
Onderdeel van het programma BALCONSCENES ondersteund door het  
Amsterdams Fonds voor de Kunsten AFK. 

  

https://www.doek.org/dikeman-glerum-spirituals/
https://www.doek.org/dikeman-glerum-spirituals/
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STILTE 
Intocht 
Muziek  I wish I knew how it felt to be free…  

(Bill Taylor / Dick Dallas 1963) 
Gelofte 
V: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
G: AMEN 
 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: en die niet laat varen het werk dat Zijn hand begon. 
 
Schuldbelijdenis 
V:  Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
G: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. 
 
Aanzegging van vergeving 
V:  De Heer ziet en vergeeft al onze tekortkomingen,  
  onze zonden, en wij worden als Gods kinderen  
  op de weg gezet van nieuw leven.  
G: AMEN  
 
Welkom 
 
V: Antifoon 
“Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. Leg uw last op de 
Heer, en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden, dat een 
rechtvaardige ten val komt.” (Ps 55, 17.23) 
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Zang: I wish I knew how it felt to be free… 
           (vs 1.2) 
I wish I knew how it would feel to be free 
I wish I could break all the chains holding me 
I wish I could say all the things that I should say 
Say 'em loud, say 'em clear 
For the whole round world to hear 
 
I wish I could share all the love that's in my heart 
Remove all the bars that keep us apart 
I wish you could know what it means to be me 
Then you'd see and agree that every man should be free… 
 
(rep 1) 
 
V: Antifoon 
“Ik roep tot God, de Heer zal mij redden. Leg uw last op de 
Heer, en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden, dat een 
rechtvaardige ten val komt.” 
 
Gloria Patri 
Vg: <gez>  

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
als in den beginne 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid 
AMEN 

 
Kyrie 
Gezang 915: Nobody knows the trouble I’ve seen… 
  

https://www.definitions.net/definition/would
https://www.definitions.net/definition/could
https://www.definitions.net/definition/chains
https://www.definitions.net/definition/could
https://www.definitions.net/definition/things
https://www.definitions.net/definition/should
https://www.definitions.net/definition/whole
https://www.definitions.net/definition/world
https://www.definitions.net/definition/could
https://www.definitions.net/definition/could
https://www.definitions.net/definition/means
https://www.definitions.net/definition/every
https://www.definitions.net/definition/should
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2  
Although you see me going ’long so, 
oh, yes, Lord, 
I have my troubles here below, 
oh, yes, Lord. 
 
Ref: Nobody knows… 
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Gloria in excelsis 
Vg: <gez> 

Ere zij God in den hoge 
en vrede op aarde 
bij mensen des welbehagens 

 

 
 
Zondagsgebed 
 

HET WOORD  
 
Schriftlezing  1 Sam 16, 14-17.21.23 
 

 
Zingen: Gez 757 
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V: Psalmwoord: 
Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, 
breng hem eer en lof. Halleluja! (Ps 66,1.2) 
 
Zingen: 
(2x) <3e keer sax> 

 
 
Lezing uit Evangelie: 
Johannes 10, 27-30 
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V: 'In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de 
Levende God”. 
 
Antwoord: <gez> 

Lof zij u o Here 
 
Zang: Gez 249 
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2 
Now I lay me down to sleep, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
Pray the Lord my soul to keep, 
angels watchin’ over me. 
  
3 
If I die before I wake, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
Pray the Lord my soul to take, 
angels watchin’ over me. 
  
Refrein 
All night, all day, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
All night, all day, 
angels watchin’ over me. 
 
 
VERKONDIGING  

 

HET ANTWOORD 

Muziek:  
Sometimes I feel like a motherless child / Down by the Riverside 
(impro crossover) 
 
 
Inzameling van de gaven  
Het diakonale gedeelte van de collecte gaat deze zondag naar 
het Schooltassenproject in Suriname:  

Gelet op de sociaaleconomische situatie in Suriname is 
door de Diaconie besloten om aan de kinderen, die 
geregistreerd zijn bij Stichting PHP (People Helping 

People), een schoolpakket te geven.  
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De geselecteerde leerlingen zullen afkomstig zijn van de 
twee scholen waarmee StgPHP een 
samenwerkingsverband heeft, te weten de Openbare 
School Drambrandersgracht en de C.W. Blijdschool. 

Zestig (60) leerlingen worden voorzien van hun 
schoolbenodigdheden, voor aanvang van het nieuw 
schooljaar op 1 september 2020. De selectie zal 
geschieden aan de hand de schoolresultaten lijst van 
vorig jaar. De doelgroep: leerlingen van leerjaar 3 tot en 
met leerjaar 8. 
Wat zit er allemaal in de tas? 

De schooltas bevat schrijf- en tekenschriften (gelinieerd 
en ongelinieerd), pennen, lineaal, puntenslijper, 
kleurpotloden, flesje lijm, etui en een huiswerkboekje. 
Uw concrete steun wordt gevraagd voor de aanschaf van 
60 schooltassen (via Kerk in Actie; deze tassen zijn 
Fairtrade gefabriceerd in Sri Lanka en gemaakt van 

100% organisch katoen) met de benodigdheden, alles bij 
elkaar ter waarde van € 900 (incl. verschepingskosten). 
Meer informatie over deze doelen op diaconie.com/diaconaal 
kader. Heeft u geen internet, dan sturen we het graag toe. U 
kunt ook uw bijdrage overmaken: NL80INGB0004620048 t.n.v. 
de Diaconie Ev-Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. het doel. 
Uw gift – klein of groot - doet er toe! De Diaconie is ANBI-
erkend, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.  
U kunt het werk ook steunen via een periodieke schenking (kan 
nu zonder notaris), legaat of erfenis ). 
Zie voor recente informatie ook www.diaconie.com. Namens de 
mensen die u helpt met uw gift en namens de gemeente en haar 
diaconie, hartelijk dank voor uw steun.  
 
Wilt u ons werk als gemeente in het algemeen steunen, dan kan 
dat via een gift op de hieronder genoemde rekening.  
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Wilt u specifiek steun bieden aan een van onze activiteiten hier 
op het Spui of in een van de ankerplaatsen (Maarten Luther 
Kerk of Augustanahof), dan is het goed, dit bij uw gift te 
vermelden: “Gift xyz-activiteit… Oude Lutherse Kerk”. 
Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 – ABNANL2A t.n.v. 
College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam 
 

 
 
Voorganger: Gebed over de gaven  
 

Voorganger: Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Na elke voorbede die eindigt op: “zo bidden wij…” 
klinkt als antwoord:  
<gez>  

  Kyrie eleison – Kyrie eleison – Christe eleison... 
 
Onze Vader (gezamenlijk) 
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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 SCHULD  
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 

    
 

Vredegroet 
V: De vrede van de Heer zij met u allen. 
Gemeente: AMEN 

<Om “veilig afstand te houden” groeten wij elkaar  
met een buiging en een hand op het hart> 

Slotlied: 1005 
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4_NL  
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
5_NL  
Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Christ, be our light! 
Shine in our hearts. Shine through the darkness. 
Christ, be our light! 
Shine in your church gathered today. 
 
 
V: ZENDING en  ZEGEN 
 

 
 
Muziek: Harlem Blues 
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Wilt u inhoudelijk reageren op deze dienst? Wij stellen uw 
mening en gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail:  
a.woehle@luthersamsterdam.nl 

 

Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de 
livestreams van de erediensten. Wilt u in deze zin reageren? 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. 
 

HULP GEVRAAGD! 
In deze bijzondere tijden van corona heeft u ongetwijfeld wel 
eens een of meerdere LIVESTREAMS van de erediensten in de 
Oude Lutherse Kerk bekeken. Door de livestreams kunnen wij 
de erediensten op gepaste afstand tot elkaar voortzetten en 
blijven wij digitaal met elkaar verbonden. Ook in de toekomst 
willen wij dit voorzetten, ook wanneer wij weer fysiek samen 
zullen komen. 
Iedere zondag zetten meerdere vrijwilligers zich in om de 
livestreams technisch mogelijk te maken. In de toekomst hopen 
wij dit “livestream-team” uit te kunnen breiden. Wij zoeken 
daarom enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor 
het voortzetten ervan. Als u ons hierbij wilt helpen kunt u zich 
melden bij Joren Reichel (jorenreichel@luthersamsterdam.nl). 
Ook als u pas later, na de coronaperiode, zou willen bijdragen, 
of eerst meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft over de 
technische werkzaamheden kunt u contact opnemen via 
bovenstaand e-mailadres. 
Er is geen grote technische voorkennis vereist. Wel is enige 
algemene technische vaardigheid en handigheid wenselijk, of 
de vaardigheid om gemakkelijk technische vaardigheden te 
kunnen leren. Uiteraard ontvangt u technische instructies 
m.b.t. de apparatuur, en heeft u alle mogelijkheid om vragen 
te stellen. 

mailto:a.woehle@luthersamsterdam.nl
mailto:jorenreichel@luthersamsterdam.nl
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Wij willen u vragen om dit bericht te delen met iedereen van 
wie u vermoedt dat hij of zij ons wellicht hierbij zou kunnen 
helpen. Zo hopen wij in de toekomst het livestreamen van de 
erediensten gezamenlijk voort te kunnen zetten. 
Hartelijke groet, 

 Joren Reichel (ouderling) 

 
 

 

 
 
Eerstkomende (online) vieringen namens de gemeente 
rondom de OUDE LUTHERSE KERK  
(maar raadpleegt u vooral ook onze online informatie hierover) 
 
23 augustus 10.30 uur ds André van der Stoel 
 Viering Heilig Avondmaal 
30 augustus 10.30 uur ds Andreas Wöhle 
6 september 10.30 uur ds Andreas Wöhle 

 In de middag: 16.30 uur kerkgebouw DeNieuweStad 
 Intrededienst ds Willemijn Jonkers 

13 september 10.30 uur ds Martin van Wijngaarden 
20 september 10.30 uur ds André van der Stoel  
 Vredeszondag – Viering Heilig Avondmaal 
27 september 10.30 uur ds Marieke Brouwer 
4 oktober 10.30 uur ds Andreas Wöhle 
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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 zorg dragen 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 
crisispastoraat (ernstige ziekte, overlijden, andere crises) kan 
men direct contact met een van de predikanten opnemen: 
 
ds Marieke Brouwer: 020-6422373 
mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl 
Centrum en Huis op het Spui 
 
ds André van der Stoel: 06-15598246 
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 
Zuid en Lutherse hofjes 
 
ds Andreas Wöhle: 06-20195027 
a.woehle@luthersamsterdam.nl 
Centrum, Noord, Oost en West 
 

 

mailto:mariannestarke@hotmail.com
mailto:mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl
mailto:andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
mailto:a.woehle@luthersamsterdam.nl

