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Zeventiende zondag na Trinitatis 
in de Oude Lutherse Kerk  
Amsterdam,  
5 september 2021  
 
Voorganger: ds Kersten Storch 
Orgel: Christiaan de Vries 
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Welkom  
Welkom in deze kerk, u, die voor het eerst hier meeviert, en 
ook u die kind aan huis bent in de “Oude Lutherse”. 
 
Al staat ons leven nog steeds in het teken van de pandemie en 
de maatregelen waarmee wij elkaar proberen veilig te houden -
toch kunnen wij al weer wat meer ruimte maken.  
Wij doen dat door elkaars verschillende behoeftes aan ‘afstand 
of nabijheid’ te respecteren. Want: wat voor de een “goed te 
doen” lijkt - kan voor een ander nog als “een brug te ver” 
aanvoelen. 
Dit alles vraagt van ons echter wel oplettendheid voor de kleine 
signalen van anderen, opdat zich iedereen in ons midden ook 
vandaag veilig kan voelen. 
 
Zo tasten wij ons langzaam terug naar de nabijheid in fysieke 
en geestelijke zin, die ons in Christus tot één lichaam maakt.  
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Orgelspel   
 

INTOCHT       (wij gaan staan) 
Gez 217 

 
2 
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
3 
Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
4 
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 
5 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
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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. 
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       
        (Wij gaan zitten) 

WELKOM 
V: Antifoon 
”God ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw 
gezalfde. Beter één dag in uw voorhoen dan duizenden 
daarbuiten” (Ps 84,10) 
Ps 84, 1.5 
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5 
O Here, ons schild van omhoog, 
zie neder met een gunstig oog 
op uw gezalfde in uw tempel. 
Eén dag in uw paleis is meer 
dan duizend elders. Ik verkeer 
veel liever nederig aan uw drempel 
dan dat ik aanzit, hooggeacht 
waar men den Here God veracht. 
 
V: Antifoon 
”God ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw 
gezalfde. Beter één dag in uw voorhoen dan duizenden 
daarbuiten” 
 

 
Kyrie en Gloria 
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Groet 

 
 
Zondagsgebed 
 

 

 
 
HET WOORD  
Eerste Schriftlezing   1 Koningen 17:17-24 

 
 
 
 
Gez (Ps) 98, 1.2 
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2 
Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 
naar de belofte eens gegeven, 
het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 
het heil van onze God aanschouwd. 
 
EVANGELIE  
V: De lezing uit het Evangelie staat vandaag in het Evangelie 
van Lukas. 
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V: PSALMWOORD: “Wie de Heer vrezen, vertrouw op de Heer – 
hun hulp is hij en hun schild.” (Ps 115,11) 
 
V/A: HALLELUJA (Looft de Heer) 

 
 
Schriftlezing Evangelie: Lukas 7: 11-19 
V: 'In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de 
Levende God”. 
 

Acclamatie 

 
 
Gez 344 
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2   
Wij geloven in de naam 
Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan. 
Halleluja! 
3   
Wij geloven dat de Geest 
ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest. 
Vrede, vrede. 
 
VERKONDIGING 
 
HET ANTWOORD 

 

 
Gez  641 
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2  
Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
3  
Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in ’t nauw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
4  
Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 
 
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. 
Diaconaat & gevangenen 
‘Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe’ (Mt 25) 
Het bezoeken van gevangenen is vanouds een diaconale taak. 
Sinds 2016 is het Justitieel Complex Zaanstad in gebruik. Deze 
hypermoderne gevangenis is in de plaats gekomen van de 
gesloten Haarlemse Koepel en de Amsterdamse Bijlmerbajes.  
De oecumenische Diaconale Stichting Gevangenenzorg ‘De 
Sluis’, met een kerkelijke achterban in Zaanstad, Amsterdam en 
Haarlem steunt de geestelijke verzorging en het diaconaat. Met 
uw bijdrage kan de Diaconie doorgaan met het ondersteunen 
van dit belangrijke werk. 

https://www.dsgdesluis.nl/
https://www.dsgdesluis.nl/
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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. Belt u rustig als u 
hierover meer informatie wilt of vragen heeft: 020-4044708 
(info@diaconie.com).  
Wilt u ons werk als gemeente in het algemeen steunen, dan kan 
dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. 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. 

 
 

Orgelspel onder de collecte  

 
Voorganger: Gebed over de gaven  
Voorbeden, stil gebed 
Na elke voorbede (eindigend op: “Wij roepen u aan”) 

mailto:info@diaconie.com
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Onze Vader (gezamenlijk) 
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. 

    
Slotlied: Gez 425 
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V: ZENDING en ZEGEN 

 
 
Orgelspel    
 
Wilt u inhoudelijk reageren op deze dienst? Wij stellen uw 
mening en gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail:  
kstorch@axioncontinu.nl 

 

 
 
 
Eerstkomende  erediensten in de OUDE LUTHERSE KERK  
3 oktober 10.30 uur – ds Andreas Wöhle (Israelzondag) 
       (aansl: SÖLLE OP ZONDAG) 
10 oktober 10.30 uur – ds Marieke Brouwer 
17 oktober 10.30 uur – ds André van der Stoel 
       (Viering Heilig Avondmaal) 
24 oktober 10.30 uur – ds Harry Donga 
       (Grunnenger dainst) 
31 oktober 10.30 uur – ds Andreas Wöhle 
     (Viering Heilig Avondmaal  
     en aansluitend theatervoorstelling Bonhoeffer) 
7 november 10.30 uur – ds Andreas Wöhle 
     (Welkom nieuwe mensen en vrijwilligers 
     en: Doopviering Elya Manson-Kip) 
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Andere activiteiten BRANDPUNT AMSTERDAM STAD 
SÖLLE OP ZONDAG  
Een lunch- en leesgroep over mystiek en politiek en hoe het 
leven te leven… 
Zondag 3 oktober, 7 november en 19 december 
12.30 – 15.00 uur  
 
Op drie zondagen na de dienst in de Oude 
Lutherse Kerk zullen wij met elkaar bij een 
eenvoudige lunch in gesprek gaan over de 
theologie van Dorothee Sölle: de lutherse theologe 
die mystiek en politiek, geloof en lichamelijkheid, 
lijden en leven, hemel en aarde ... op unieke 
wijze met elkaar in gesprek wist te brengen. 
Graag opgeven via: 
a.woehle@luthersamsterdam.nl 
 
 
LEREN van LUTHER 
  
Vijf avonden (19.30 – 21.00)  
in de Handboogstraat 4 

2/11  23/11  14/12  21/12  11/1  

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. Deze cursus wordt ook online aangeboden. 
Docenten: Markus Matthias; Willy Metzger; Louisa Vos; Theo van 
Willigenburg; Susanne Freytag 
Aanmelding via a.woehle@luthersamsterdam.nl 
 
 
 
HERVORMINGSDAG: LUTHER EN BONHOEFFER 
Zondag 31 oktober  

mailto:a.woehle@luthersamsterdam.nl
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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 
theatervoorstelling komen deze vragen aan de orde. 
 
Cooking Grace 2022 (!!!) – A Faith kitchen for Foodies 
Zondag 6 februari, 8 maart, 3 april en 24 april 2022 
12.30 – 15.00 uur  
 
Vier gespreks- en proef-momenten rondom 
geloofsconcepten, op zoek naar nieuwe talen 
voor het heilige en het bijzondere. 
“... GENADE en ZONDE en HEMEL.., hoe 
smaakt dat eigenlijk...??”  
Leiding: ds A. Wöhle 
Inschrijving vooraf (!!) via:  
CookingGraceAmsterdam@gmail.com / 
0620195027 
KOSTEN: De kosten voor de ingrediënten van het te koken diner 
worden over de deelnemers verdeeld. 
 
„Nagesprek op Zondag…“ 
Een mogelijkheid om het met elkaar te 
hebben over wat in de zondagsdienst aan 
de orde is geweest, hoe en of het iets 
met ons te maken heeft, wat we er van 
vinden… 
Hiervoor willen we eens in de zoveel weken tijd en gelegenheid 
bieden. 
Geen “moeten”, maar een open uitnodiging: In de trouwzaal... 
Eerst komende keer: 28 november na de dienst. 
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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

