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Door goede machten trouw en stil omgeven… 
 

 
 

“Von guten Mächten treu und still umgeben”, Dietrich Bonhoeffer 

 

Viering van Schrift en Gebed 
Achtste zondag na Trinitatis 
Zondag 2 augustus 2020                               
Oude Lutherse Kerk aan het Spui   
 
Onderzoek alles en bewaar het goede 
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Welkom in de Oude Lutherse Kerk, u die on-line of “gewoon” op be-
zoek bent en u die hier kind aan huis bent. 

Voorin in de kerk, bij de ikoon, staat een kaarsentafel.  

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.  

                                                *** 
 
Vandaag zal onze dienst gewijd zijn aan de Duitse Lutherse theo-
loog en predikant Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Begonnen als 
pacifist, bekeerde hij zich tot het verzet toen hij hoorde van het 
gruwelijke lot van de Joden. Zijn verzetswerk kostte hem uiteinde-
lijk het leven: drie weken vóór het einde van de Tweede Wereld-
oorlog, op 9 april 1945, werd hij op persoonlijk bevel van Hitler ge-
executeerd in concentratiekamp Flossenbürg. 

Om dat feit 75 jaar na dato te herdenken nam de Lutherse synode 
het initiatief voor vier gespreksavonden over Bonhoeffers leven en 
leer. Deze “cursusavonden” vonden plaats in 14 Lutherse kernen in 
Nederland, waaronder onze eigen gemeente. De serie werd afgeslo-
ten met de vertoning van de film Bonhoeffer: Agent of Grace uit 
2000, in de Nikolaikerk in Utrecht.  

Deze dienst wil feitelijk een voortzetting zijn van het gesprek over 
Bonhoeffer, over zijn immens grote erfgoed, een gesprek met de 
geschiedenis.  

Tijdens zijn gevangenschappen schreef Bonhoeffer brieven en ge-
dichten die nu nog grote indruk maken en breed worden gedeeld 
(zie achterin deze liturgie). Zijn theologische inzichten hebben diep 
doorgewerkt in kerk en maatschappij. De vragen die hij zichzelf 
stelde zijn ook vandaag de dag herkenbaar: wat is het wezen van 
de kerkelijke gemeenschap? Wat “wil” de kerk? Hoe moet de kerk 
zich verhouden tot een steeds meer seculiere samenleving? En wat 
betekent dat, als je zegt dat je Christus écht wilt navolgen? 

 

Pianospel 
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Intocht onder het luisteren naar lied 653: “U kennen, uit en tot 
U leven” 1 t/m 4 

 
2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
    de spijze van de eeuwigheid; 
    Gij zijt genoeg om van te leven 
    voor iedereen en voor altijd. 
    Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
    met leven midden in de dood. 
 
3. Gij zijt het water ons ten leven; 
    de bronnen van de eeuwigheid 
    zijn ons ter lafenis gegeven, 
    zijn doorgebroken in de tijd. 
    O Gij, die als een bron ontspringt 
    in elk die tot U komt en drinkt. 
 
4. Gij zijt het licht van God gegeven, 
    een zon die nog haar stralen spreidt 
    wanneer het nacht wordt in ons leven, 
    wanneer het nacht wordt in de tijd. 
    O licht der wereld, zie er is 
    voor wie U kent geen duisternis. 

Voorbereiding 
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Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige  
         Geest. 
Gemeente:   Amen.  
V:   Onze hulp is in de naam van de Heer, 
G:   die hemel en aarde gemaakt heeft,  
   die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat  
   wat zijn hand begon. 
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 dienst 

Antifoon 
V: “Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem tot aan de einden 
der aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid.” 

Zingen psalm 48: “De Heer is groot, zijn lof weerklinkt” 1 
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Antifoon 
V: “Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw roem tot aan de einden 
der aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid.” 

Gloria Patri 

Kyrie 

V: laten we de Heer zingend aanroepen voor de nood en de pijn op 
deze wereld.…  

Reinder zingt: “Nobody knows the trouble I’ve seen” 

 

Nobody knows the trouble I've seen 
Nobody knows but Jesus 
Nobody knows the trouble I've seen 
Glory, Hallelujah 

Sometimes I'm up, sometimes 
I'm down, oh yes Lord 
Sometimes I'm almost 
To the ground, oh yes, Lord 

Nobody knows the trouble I've seen 
Nobody knows but Jesus 
Anybody knows the trouble I've seen 
Glory, Hallelujah 
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If you got there before 
I do, oh yes Lord 
Tell all my friends, I'm 
Coming too, oh yes Lord 

Nobody knows the trouble I've seen 
Nobody knows but Jesus 
Nobody knows the trouble I've seen  
Glory, Hallelujah 
 
Gloria 

V: en laten we de Heer ook prijzen want zijn barmhartigheid heeft 
geen einde.… 

Petra zingt: “Oh! Glory” 

Oh! Glory! 
Oh, glory! 
There is room enough in paradise 
To have a home in glory! 
Jesus, my all, to heaven is gone 
To have a home in glory! 
He whom I fix my hopes upon 
To have a home in glory! 
 
Oh! Glory! 
Oh, glory! 
There is room enough in paradise 
To have a home in glory! 

 
Groet: 
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Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 28: 14 t/m 16 

Pianospel  

EVANGELIE 

V: De evangelielezing is uit het boek Matteüs 5 vs 1 t/m 16 

(de gemeente gaat staan) 

 
Psalmwoord  

V: “Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, 
onze maker. Halleluja.” (Ps. 95: 6) 

V: [lezing van het Evangelie]  
V: "In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de Le-
vende God" 
 

Lied 339b: 

 
 

Verkondiging  

Pianospel  
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Zingen lied 511: “Door goede machten trouw en stil omgeven”  

 

 
 
2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 
    drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 
    o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
    het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 
     
3. En wilt Gij ons de bitt’re beker geven 
    met leed gevuld tot aan de hoogste rand, 
    dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 
    aan uit uw goede, uw geliefde hand. 

4. Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 
    om deze wereld en haar zonneschijn, 
    leer ons wat is geleden dan herdenken, 
    geheel van U zal dan ons leven zijn. 
 
7. In goede machten liefderijk geborgen 
    verwachten wij getroost wat komen mag.  
    God is met ons des avonds en des morgens, 
    is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 
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 collecteren we voor het 
werk van de Stichting VPSG. 
Seksueel misbruik kan iedereen overkomen. Man, vrouw, jongen en meisje. Met 
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veel of weinig opleiding, uit alle sociale milieus, kerkelijk of niet-kerkelijk. Re-
cente onderzoeken laten zien dat in ons land meer dan een op de drie vrouwen en 
meer dan een op de tien mannen rondlopen met ervaringen van seksueel misbruik 
of seksueel geweld. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn en verschillen voor vrou-
wen en mannen. Sommigen hebben psychische problemen, verdriet, herbelevin-
gen, last van slapeloosheid of woede, zijn overgevoelig voor aanrakingen. Dit kan 
leiden tot relatieproblemen, sociaal isolement of werkeloosheid. Anderen lijken er 
weinig last van te hebben in hun verdere leven. Maar ineens kan  pijn en verdriet 
naar boven komen. Dan kan iemand zich weer net zo eenzaam voelen als vroeger 
toen het gebeurde.  

Zo hoeft het niet te blijven. Er is een weg naar herstel en nieuwe levensvreugde. 
Onder ogen te zien wat er gebeurd is, is de eerste stap. De Stichting VPSG voor 
advies en ondersteuning bij seksueel geweld heeft ervaren counselors, mensen 
met geduld en uithoudingsvermogen, met een luisterend oor om donkere levens-
verhalen te verdragen. Zij helpen nieuwe wegen verkennen. Want niemand hoeft 
alleen te staan! Ons motto is: praat erover! Omdat blijven zwijgen ondragelijk is.  

Ook tijdens de coronaperiode 
kunt u het werk van onze 
gemeente steunen. U kunt 
gemakkelijk doneren via de 
betaallink in de beschrijving 
onder de livestream-video.  
 
U kunt ook 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 klik op 
de link onder de QR-code. Bij 
voorbaat hartelijk dank voor uw 
gift. 

https://www.luthersamsterdam.nl/  

Pianospel onder de collecte 
 
Gebed over de gaven 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  

Na de woorden: “…zo bidden wij” antwoordt de gemeente met ac-
clamatie 367d: 

https://vpsg.nl/
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Petra en Reinder zingen: “Unser Vater” (Arvo Pärt) 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns Heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Uns führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 
En wij bidden 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 schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
Leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze.   
Want van u is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid.  

AMEN 
 

Vredegroet  
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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 bij-
voorbeeld uw rechterhand op uw hart te leggen en een kleine bui-
ging 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 

 
We luisteren naar het slotlied, 416: “Ga met God en Hij zal met 
je zijn” 
 

 
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. 
 
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. 



12 

 
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. 

 
Zegen  

 

 
Pianospel 

 
Voorganger:  Guido Leerdam 
Pianist:    Henk Verhoef 
Zang:   Petra Bosé (sopraan), Reinder van Beem (bas) 
Lector:   Marianne Starke 
Diaken:   Bianca Gallant 
Techniek:  Richard Jansen, Bep Viergever 
Koster:      Haro Jansen 
 

Wilt u reageren op de inhoud van deze viering? Wij stellen uw 
mening en gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail: 
guidoleerdam@gmail.com Via hetzelfde e-mailadres kunt u de 
tekst van de preek van vanochtend opvragen, ook als u voortaan 
de overige preken die gehouden zijn in onze kerk.  
 
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 be-
schrijving onder de video van de livestream. Ook als u van 
nieuws uit onze gemeente op de hoogte wilt blijven stellen wij 
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het op prijs als u ons dat via e-mail te kennen geeft (guidoleer-
dam@gmail.com). U ontvangt dan de NIEUWSBRIEF.  
 
VIERINGEN vanuit de Oude Lutherse Kerk, 10.30 uur  
9 augustus - ds. Marieke Brouwer - Viering van Schrift en Gebed  
16 augustus - ds. Andreas Wöhle - Viering van Schrift en Gebed  
23 augustus - ds. André van der Stoel - Viering van Schrift en 
Tafel 
30 augustus - ds. Andreas Wöhle - Viering van Schrift en Gebed  
 

Pastoraat, zorgdragen voor elkaar  
 
• Wilt u graag eens een gesprek met een van onze pastorale be-
zoekers?  
• Bent u ziek, of wordt u opgenomen in het ziekenhuis of el-
ders?  
• Weet u van anderen dat ze ziek zijn? Laat het ons weten! Zo 
kunnen we zorgdragen voor elkaar. Stuur een mailtje naar Mari-
anne Starke of bel haar. Zij coördineert het pastorale bezoek-
werk. E-mail: 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 Wöhle: 06-20195027 Noord, Oost en West 
a.woehle@luthersamsterdam.nl  
 
www.luthersamsterdam.nl 

Teksten van Dietrich Bonhoeffer 
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Wie ben ik? 

  
Wie ben ik? 

Ze zeggen me vaak: 
je treedt uit je cel 
rustig blij en zeker 

als een burchtheer uit zijn slot. 
  

Wie ben ik? 
Ze zeggen me vaak: 

je spreekt met de bewakers 
vrij rechtuit en vriendelijk 

als was je hun heer 
  

Wie ben ik? 
Ze zeggen me ook: 

je draagt je zwarte dagen 
evenwichtig en waardig 

als iemand die gewend is te overwinnen. 
  

Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? 
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf: 

onrustig vol heimwee 
ziek als een gekooide vogel 

snakkend naar lucht als werd ik gewurgd 
hongerend naar kleuren naar bloemen en vogels 
dorstend naar een woord naar een mens dichtbij 

trillend van woede om willekeur om de geringste krenking 
opgejaagd wachtend op iets groots 

machteloos bang om vrienden in den vreemde 
moe en te leeg om te bidden te danken te werken 
murw en bereid om van alles afscheid te nemen? 

  
Wie ben ik? De een of de ander? 

Ben ik nu de een en morgen de ander? 
Ben ik beiden tegelijk? 

Huichel ik voor de mensen 
en ben ik in mijzelf een verachtelijk huilende zwakkeling? 

Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger 
wanordelijk vluchtend na de verloren slag? 

  
Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen. 



15 

Wie ik ook ben Gij kent mij 
ik ben van U mijn God. 

  
(Geschreven in de Tegelgevangenis in Berlijn, juni 1944) 

 
*** 
 

Voor de ander bidden is niets anders dan de broeder voor God brengen, hem 
zien onder het kruis van Jezus als de arme mens en zondaar die genade 
nodig heeft. Ik ken aan de broeder hetzelfde recht toe dat ikzelf ontvangen 
heb, namelijk om voor Christus te staan en deel te hebben aan Zijn 
barmhartigheid. 
 
(uit een preek) 

*** 

Liefde jegens de vijand is niet alleen een onverdraaglijke ergernis voor de 
natuurlijke mens. Het druist in tegen zijn begrip van goed en kwaad. (….) 
Maar wie heeft nu meer de liefde nodig dan degene die zelf zonder liefde in 
haat leeft? (….) Wie is de liefde meer waard dan mijn vijand? Niet slechts 
dulden moeten wij het kwaad en de boze verdragen, niet alleen een slag 
met een slag terug beantwoorden, maar in hartelijke liefde moeten wij onze 
vijand toegedaan zijn. 
(uit: Nachfolge) 

*** 

God, tot U roep ik nu de dag begint, 
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen; 
ik kan het niet alleen. 
 
In mij is het duister, maar bij u is licht 
ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet 
ik ben bang, maar bij u vind ik hulp 
ik ben onrustig, maar bij u vind ik vrede 
in mij is bitterheid, maar bij u vind ik geduld 
ik begrijp uw wegen niet, maar u weet de rechte weg voor mij. 
Vader in de hemel, 
lof en dank zij u voor de rust van de nacht 
lof en dank zij u voor de nieuwe dag 

lof en dank zij u voor al uw goedheid en trouw 
in mijn leven tot nu toe. 
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U hebt mij veel goeds bewezen, 
laat mij nu ook het zware uit uw hand aannemen. 
U zult mij niet meer opleggen dan ik dragen kan. 
U laat uw kinderen alle dingen ten goede komen. 
 
Ontferm u, Heer, geef mij mijn vrijheid terug. 
Wat deze dag ook brengt, Heer, uw naam zij geprezen! 
 
                                                                                      *** 

Heer, mijn God, ik dank U 
dat deze dag voorbij is. 
Ik dank U dat U mijn ziel en lichaam rusten laat, 
uw hand heeft mij beschermd en bewaard. 
Vergeef mij mijn klein geloof 
en alle onrecht deze dag bedreven. 
Help mij allen te vergeven 
die mij onrecht deden. 
 
Laat mij in vrede slapen onder uw bescherming 
en bewaar mij voor de dreiging van de duisternis. 
In uw handen leg ik allen die ik liefheb, 
dit huis, mijn lichaam en ziel. 
God, uw heilige naam zij geprezen. 
Amen. 
 
(Morgen- en avondgebed van Bonhoeffer voor zijn medegevangenen in Berlijn) 
 

 
Bonhoeffer met zijn catechisanten, 1932 


