
Oude Lutherse Kerk aan het Spui 

God zorgt 

zondag 12 september,15e zondag na Trinitatis 
 

 
      

onderzoek alles en bewaar het goede 
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Welkom in de Oude Lutherse Kerk, u die in de kerk of on-line op 
bezoek bent in de ‘Oude Lutherse’. 

Orgelspel 

Intochtslied 217 (de gemeente gaat staan) 

Lieke zingt het eerste couplet 

 

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.  
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Voorbereiding: 

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    
           

Welkom en inleiding op de dienst  

antifoon: 711b 

 

Psalm 127: 1-2 
Als de Heer het huis niet bouwt, 
vergeeft zwoegen de bouwers;  
als de Heer de stad niet bewaakt, 
vergeefs doet de wachter zijn ronde. 
Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, 
je aftobt voor wat brood- 
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hij geeft het zijn lieveling in zijn slaap 

antifoon: 

 

Gloria Patri (ere zij de Vader) allen: 

Kyrie: Laten we de Heer aanroepen voor de nood en pijn op 
deze wereld en in éen adem zijn naam prijzen omdat zijn 
barmhartigheid geen einde heeft: 
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Glorialied:225 
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2 Bidden wij de Geest om licht,  
om het innerlijk gezicht,  
dat wij het toch recht verstaan  
en Gods woorden nemen aan,  
dat wij nu en immermeer  
Christus prijzen, onze Heer.  
Amen. Hem zij dank en eer.  

Groet: ( voorganger en gemeente) 

Zondagsgebed 

Oude Testament: Genesis 1: 11 tm 23 

Orgelspel 

EVANGELIE 

V : aankondiging van het Evangelie: Mattheus 6: 25-34 
(de gemeente gaat staan) 

Psalmwoord: 
proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die 
bij Hem schuilt. 
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 Allen:  

V: Lezing van het evangelie 

Acclamatie, allen: 

  
(gemeente gaat zitten) 

VERKONDIGING 

Zingen lied 979: Lieke zingt het eerste couplet 
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Allen:  

2 Zij rusten op de adem  
van God die ademend  
de wereld heeft geschapen  
en alle namen kent,  
  

3 die alle hemelstreken,  
de aarde als een huis,  
alleen maar door te spreken  
maakte, spelenderwijs.  

Lieke zingt couplet 4 en 5  
4 De grandioze bloemen,  
de bloemen bij de vleet,  
met schitterende kronen,  
als koningen gekleed,  

 5 in kleuren en in geuren  
vertellen zij van God  
en weten van geen treuren,  
de vreugde is te groot.  

Allen:  
6 De vogelen des hemels  
de leliën des velds,  
zij hebben ons van Jezus  
en ’t paradijs verteld.  
  

7De vogels die daar vliegen,  
zij geven hoog van God  
zij geven van de liefde  
van God de Vader op!  

 Lieke zingt couplet 8 en 9 

8 De bloemen en de heesters  
als sluiers van een bruid  
breiden het vuur des geestes  
over de aarde uit.  
  

9Zij bloeien zo uitbundig,  
zij zingen overluid  
als was hun bloei oneindig,  
hun lied onsterfelijk.  
  

Allen:  
11 Want God is al hun leven,  
zij komen niet te kort,  
al bloeien ze maar even  
en morgen reeds verdord.  
  

12 Wat zullen wij dan slaven  
en werken totterdood?  
Ons manna komt van boven,  
ons dagelijkse brood.  

  
Inzameling van de gaven 
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De collecte is voor de helft bestemd voor het gemeentewerk en voor de an-
dere helft voor de diaconie: 
Gasthuizen  
Als Lutherse gemeenschap hebben we drie Gast-
huizen waar we tijdelijk opvang kunnen bieden: 
‘In de Roos’ en ‘In de Waard’ in de Amsterdamse 
Rivierenbuurt en de Gastenwoning in de August-
anahof. In ons diaconale en pastorale werk zien 
we hoe hard er in onze stad plekken nodig zijn 
waar mensen even op adem kunnen komen. Dat 
zijn veelal vluchtelingen, migranten en daklozen 
die tussen wal en schip vallen, maar ook bv. 
mensen die vanwege spanningen thuis even een 
andere plek nodig hebben. In onze Gasthuizen 
kunnen we hun tijdelijk een plek en veiligheid 
bieden. In de Gasthuizen In de Waard en In de 
Roos, met resp. onze huisoudsten Ernest en Willemijn, steeds voor een korte 
periode (maximaal 3 maanden) en in de Augustanahof een jongere voor on-
geveer 1 jaar. Vandaag collecteren we voor de kosten van de Gasthuizen, 
o.a. voor de  leefgeldpot waaruit we gasten die geen inkomsten hebben van 
wat leefgeld kunnen voorzien.  

P.s. we zoeken nog ‘vrienden’ voor onze gasthuizen In de Roos en In de 
Waard (af en toe mee-eten en activiteiten doen) en een vrijwillige klusjes-
man of -vrouw. 

Dankgebed over de gaven 

Voorbeden 
Na de woorden: Heer, hoor ons bidden zingt de gemeente: 

Stil gebed 

Onze Vader, gezamenlijk gezongen 
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Vredegroet 

V: De zegen van de Heer zij met u allen. 
Gemeente: AMEN 
V: Geef elkaar een teken van vrede 
Wij groeten elkaar met de woorden: vrede van Christus of: vrede 
en alle goeds. 
Allen: Amen 

VIERING VAN HET AVONDMAAL 

Voorganger:Christus zelf is onze gastheer, hij nodigt ons uit aan 
zijn tafel opdat wij ontvangen wat wij zijn en worden wat wij 
ontvangen: Lichaam van Christus. 

Zingen:  

 
Heer wij geloven dat u ons schiep, 
wij zijn van u 
in u, door u en met u leven wij 
omgeven en gedragen door uw liefde 
Uit u komen wij voort 
tot u keren wij weer 
onze tijden zijn in uw hand 
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Wij vertrouwen op uw geliefde Zoon 
de Weg de Waarheid en het Leven 
Licht uit Licht 
God uit God 
zon in onze duisternissen 
vrede voor de wereld. 

Wij geloven dat de Geest ons leidt 
en ons vernieuwt en levend maakt, 
en dat zij ons vormt naar uw beeld en gelijkenis 
Amen  

 

Heer, u groet ons met vrede 
noemt ons bij onze naam 
hier zijn wij, 
wij verheffen ons hart tot u 
laat uw licht ons beschijnen 

Wij willen u danken Heer 
voor Jezus Christus 
de mens naar uw hart 
in wie u woont onder ons 
die ons tot u brengt 
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die ons u doet kennen 
hij die de weg wijst naar uw koninkrijk  
die ons liefheeft en ons tot vrienden koos 
en zijn leven geeft aan wie hem liefheeft. 
Daarom prijzen wij u met de engelen en aartsengelen 
en zingen uw lof: 

allen: 

 

V: Want heilig bent u 
u ongeziene  
schepper van al wat is 
de hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid 
Wij zegenen u om Christus 
die in uw naam naar ons toe komt 
en altijd met ons is 
tot het einde van de wereld 

Hij geeft zich weg 
laat zich breken als brood 
schenkt zich uit als wijn 

In de nacht dat hij werd overgeleverd 
nam hij het brood, dankte, brak het, 
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gaf het aan zijn discipelen met de woorden: 

Neemt een eet 
dit is mijn lichaam voor u 
doe dit om mij te gedenken 

Evenzo nam hij de beker na de maaltijd 
dankte, gaf hen die en sprak: 
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
laat hem onder u rondgaan 
en wanneer gij die drinkt, gedenk mij. 

Gij lam van God 
Gij stierf aan de nacht  
Gij geneest ons van zonde en schuld 
vol ontferming bent u en geeft ons uw vrede. 

allen: 

 

Delen van brood en wijn 

Uitnodiging 

Uitdeling van brood en wijn 
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Iedereen die wenst aan het Avondmaal deel te nemen is van har-
te welkom dit te doen. Wenst u dit niet dan kunt u gerust op uw 
plek blijven zitten.   
U wordt verzocht vanaf de achterste rijen uit de kerk naar voren 
te komen door het middenpad naar het liturgisch centrum. U 
ontvangt daar brood en wijn ( in een plastic bekertje) Gaat u 
vervolgens via de zijgangen weer naar uw plaats. 

Dankgebed 

SLOTLIED 981 gemeente gaat staan) 

 

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.  
  
4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood.  
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5 Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.  

ZEGEN (staande) 
gemeente: 

 

Voorganger:   ds.Marieke Brouwer 
Sopraan:    Lieke Hoogland 
Organist:   Christiaan de Vries 
Koster:     Haro Jansen 

*** 
* Na de dienst koffie, thee en fris in de Tetterodezaal, achter 

de kerk. U bent allen van harte uitgenodigd! 
* De volgende dienst in deze kerk is op zondag 19 september. 
   Voorganger ds André van der Stoel 
 26 september  voorganger ds Kersten Storch 

* Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte gehouden 
worden van actuele gebeurtenissen, activiteiten of ander 
nieuws van het Huis op het Spui en de Oude Lutherse Kerk, 
stuurt u dan een mailtje dan nemen wij uw e-mail adres op 
in onze verzendlijst. Mailt u naar:guidoleerdam@gmail.com
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