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‘Take Pride in Tamar’   
Genesis 38 

 
Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden 
op de 8e zondag na Trinitatis,  
Pridezondag 
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui  
Amsterdam, 25 juli 2021 
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Welkom in deze kerk, u, die voor het eerst hier aanwezig bent, 
en u, die kind aan huis bent in de “Oude Lutherse”. 
 
Omdat wij als kerk veilig toegankelijk willen zijn voor iedereen 
vragen wij u de basisregels om verspreiding van het coronavirus 
te voorkomen in acht te nemen, ongeacht of u wel of niet 
gevaccineerd bent.  
 
Daarom verzoeken wij u om zoveel mogelijk op de u 
toegewezen zitplaats te blijven zitten. Als u toch uw zitplaats 
wilt verlaten voor bijv. het aansteken van een kaars of 
toiletbezoek graag 1,5 meter afstand in acht nemen van 
andere aanwezigen die niet tot uw huishouden behoren.  
 
Het is weer toegestaan om mee te zingen met de liederen in de 
viering. 
 
Voor in de kerk bij de icoon zijn er kaarsen beschikbaar. 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...  
 
Wij vragen u om tijdens het orgelspel aan het einde van de 
viering op uw zitplaats blijven zitten. Na afloop van de viering 
willen we in alle rust kerkzaal verlaten, beginnend vanaf de 
voorste banken. U kunt de voorganger groeten, en vervolgens 
nog even koffie of thee blijven drinken op het voorplein van de 
kerk, of direct naar huis gaan.  
 
 
 
Afbeelding voorzijde: 
LEGO bouwset (40516) ‘Iedereen is super’ 
Meer informatie: https://www.lego.com/nl-nl/page/why-i-
designed-everyone-is-awesome?icmp=LP-SHCC-Standard-
Project_Rainbow_CC_Block_1-PR-MT-QAXDTRW46D  
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Orgelspel 
 
Intochtslied 280: 1, 2 en 3        (gemeente gaat staan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 

   4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 

 
   7.  Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
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VOORBEREIDING 
 
Gelofte            (gemeente blijft staan) 
Voorganger: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 

Geest. 
Gemeente:  AMEN 
 
Bemoediging 
V :  Onze hulp is de naam van de HEER 
G :  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.         Ps. 124,8 
V :  Hij die trouw is tot in eeuwigheid    Ps. 146,6 

G:  EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT. Ps. 138,8 

 
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging 
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 
 
Antifoon 710c bij Psalm 92 
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Psalm 92: 1, 6 en  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Gij zult de eer verhogen / van wie vernederd wordt, 

uw kracht is uitgestort, / uw licht verlicht de ogen. 
Mijn ziel zal zich verblijden: / daar ligt terneer geveld 
al wie zich met geweld / vergreep aan Gods bevrijden. 

 
7.  Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon, 

staan bij de levensbron / de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn. 

 
Herhaling antifoon 
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Kyrie (Roep om ontferming )  

 
 
Gloria 

 
 
Groet 
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HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het Oude Testament:   Genesis 38,1-30 
 
Lied 789 
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  2.  Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. 
Wie wordt ontmaskerd wordt gevonden 
en zal zichzelf opnieuw verstaan 
en leven bloot en onomwonden, 
aan niets en niemand meer ten prooi. 
Delf mijn gezicht op, delf mijn gezicht op, 
maak mij mooi, maak mij mooi. 

 
Evangelie         (de gemeente gaat staan) 
V: “Lezing uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 1 vanaf vers 
    46 tot en met vers 55.” 
 
  “Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw  
  liefde, uw trouw. Halleluja.”     (Psalm 115,1) 
 
 
 
 
 
 
 
V:  [gezongen lezing van het evangelie, de lofzang van Maria] 
  
  1e maal voorganger, 2e keer allen 
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(Gemeente gaat zitten) 
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Verkondiging 
 

ANTWOORD 
Lied 152: 1, 3 en 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  Niemand ter wereld is 

van rang en stand gewis, 
want God alleen is heilig. 
Maar wie zijn onmacht kent 
en tot de Heer zich wendt, 
is in zijn hoede veilig.   

 
   7.  De Heer, zijn naam zij lof, 

werpt levenden in ’t stof, 
doet doden weer herleven. 
De trotsen slaat Hij neer. 
Geringen wordt de eer 
van edelen gegeven. 



11 

Aankondiging collecte 
De collecte is voor de helft bestemd voor de opbouw van onze 
kerkelijke gemeenschap en de andere helft is voor het werk van 
de diaconie. Vandaag gaat dat diaconale gedeelte naar het 
project Ujamaa 
 
Elk jaar collecteren we in de periode van de Pride voor een 
lhbt+-project. Religie heeft wereldwijd vaak een rol in het 
geweld tegen en in de onderdrukking van kwetsbare groepen, 
zoals mensen met een andere geaardheid, HIV-positieve mensen 
en slachtoffers van seksueel geweld. In het programma Body 
Theology schept Ujamaa ruimte voor het bespreken van 
seksualiteit, HIV en gender thema’s in groepen en in de kerk. Zo 
kan religie ook een bevrijdende rol krijgen bv. voor lhbt+-ers in 
Zuid-Afrika. Het uitgangspunt van het Ujamaa Centre in 
Pietermaritzburg: zonder religieuze verandering is er geen 
sociale verandering. Het woord Ujamaa komt uit het Swahili, en 
betekent broeder- en zusterschap. Vandaag collecteren we voor 
Ujamaa. 
 
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. 
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Lied tijdens de collecte:  Brunnquell aller Güter 
tekst: Johann Franck; compositie: J.S. Bach, BWV445 
 
1.  Brunnquell aller Güter, 

Herrscher der Gemüter, 
lebendiger Wind, 
Stiller aller Schmerzen, 
dessen Glanz und Kerzen 
mein Gemüt entzündt. 
lehre meine schwache Seiten 
deine Kraft und Lob ausbreiten 

 
3.  Bräutigam der Seelen, 

lass mich in der Höhlen 
deiner Lieblichkeit 
Ruh und Zuflucht finden, 
lass mich von den Winden 
trüber Not befreit, 
komm herfür, o Gnadensonne, 
küsse mich mit Trost und Wonne. 

 
7.  Führe meine Sachen, 

meinen Schlaf und Wachen, 
meinen Tritt und Gang, 
Glieder und Gesichte, 
dass mein arm Gedichte, 
dass mein schlecht Gesang, 
Wandel, Werk und Stand für allen, 
dir, o Vater, mag gefallen. 

 
Gebed over de gaven  
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
Elke voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij…’. Dan 
volgt tweemaal de gezongen acclamatie 367a, eerste maal 
gezongen door de voorganger, tweede maal door de gemeente. 

 
 
Onze Vader         (gezamenlijk) 
ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
UW RIJK KOME, UW WIL GESCHIEDE 
GELIJK IN DE HEMEL ALZO OOK OP AARDE. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN  
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN. 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vredegroet 
Let op: i.v.m. het coronavirus blijven wij bij het groeten op 
onze plaats. U kunt gaan staan en elkaar op afstand groeten 
door bijvoorbeeld uw rechterhand op uw hart te leggen en een 
kleine buiging 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 
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Slotlied 1009       (gemeente gaat staan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  Doe onze ogen stralen, 

doe ons het hart ophalen 
aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 

 
3. Verlos ons van de boze, 

laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 
van melk en honing zijn! 
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Wegzending en zegen   
 
V: (zegen)  

 
(gemeente gaat zitten) 

 
Orgelspel 
Na afloop van het orgelspel zal de coördinator u aanwijzingen 
geven over het verlaten van de kerkzaal. U bent van harte 
welkom om buiten op ons eigen ‘terras’ nog een kopje thee of 
koffie te drinken.  
 
Let hierbij wel op het bewaren van de 1,5 meter afstand.  
 
Wilt u reageren op deze dienst? Wij stellen uw mening en 
gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail: 
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 
 
Ook als u van onze activiteiten op de hoogte wilt blijven of 
contact met ons wilt houden stellen wij het op prijs als u ons 
dat via email te kennen geeft (guidoleerdam@gmail.com) Wij 
zullen u dan desgewenst op de lijst van de NIEUWSBRIEF OUDE 
LUTHERSE KERK plaatsen. Ook kunt u de tekst van de preek van 
vanochtend via dezelfde e-mail opvragen. 
 
 
Religious PRIDE 
Pride Amsterdam duurt 9 dagen en vindt dit jaar plaats van 31 
juli t/m 8 augustus. Vanwege de coronapandemie zal dit helaas 
wel in afgeslankte vorm zijn. Onder andere de beroemde 
botenparade zal dit jaar niet doorgaan. Als Evangelisch Lutherse 
Gemeente participeren wij in de commissie ‘Religious Pride’. 
Op de volgende pagina’s vindt u enkele activiteiten die vanuit 
deze commissie worden georganiseerd.  
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PRIDE – woensdag 4 augustus  Documentaire en gesprek 
 
Als Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Amsterdam is ons door 
Pride-ambassadeur Boris Dittrich 
gevraagd om gastheer te zijn voor 
de vertoning van een 
documentaire met daaropvolgend 
een nagesprek.  
 
De documentaire heet 'For they 
know not what they do' en is 
gemaakt door Daniel Karslake. In 
de docu volgen we hoe 4 
religieuze Amerikaanse gezinnen 
een weg zoeken als een van de kinderen uit de kast komt als 
LHBTI’er. Zo wordt zichtbaar hoe religie, seksuele oriëntatie en 
gender in Amerika in elkaar grijpen.  
 
Hoewel LHBTI en religie in Nederland op een andere manier op 
elkaar inwerken dan in Amerika is het waardevol deze 
documentaire samen te kijken en te bespreken. Want vele 
LHBTI’ers in onze stad (waarvan velen van elders afkomstig zijn) 
hebben te maken gehad met de thema’s die in deze 
documentaire aan de orde zijn. Daarnaast speelt op dit moment 
ook in ons land de politieke discussie of vanuit religieuze 
motieven mag worden geprobeerd om mensen van hun LHBTI’er 
zijn te genezen (conversietherapie).  
 
Tijd:     inloop 19.00 start 19.30 uur 
Locatie:    Oude Lutherse Kerk 
Info en aanmelding: ds. André van der Stoel 
      andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 
      0615598246 
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PRIDE – zaterdag 7 augustus Loop mee met de Pride Walk  
 
De Pride Walk, de jaarlijkse 
demonstratie voor gelijke 
rechten voor de wereldwijde 
regenboogcommunity, gaat dit 
jaar wel door, op zaterdag 7 
augustus.  
 
Als Religious PRIDE commissie 
vinden wij het erg belangrijk dat leden uit onze 
gemeenschappen deel nemen aan deze demonstratie. Vanuit 
onze verschillende religieuze tradities verzamelen wij ons 
achter één spandoek, omdat wij geloven dat wij geroepen zijn 
om samen actie te voeren voor een rechtvaardige en liefdevolle 
wereld voor ieder mens. Tijdens deze mars laten wij aan 
iedereen in de stad zien dat er nog veel te doen is op het 
gebied van acceptatie en waardering van LHBTI’ers.  
 
Daarnaast ervaren we elke voetstap die we zetten ook als een 
gebed. Een gebed van solidariteit met alle anderen die 
wereldwijd marcheren voor dezelfde idealen, maar daarbij 
gevaar lopen. Een gebed van solidariteit voor allen die zouden 
willen marcheren, maar daar niet toe in staat zijn.  
 
Ten derde is het ook belangrijk om in onze stad te laten zien 
dat er geen tegenstelling hoeft te bestaan tussen religie en 
LHBTI’er zijn. In onze gemeenschap is dat heel 
vanzelfsprekend, maar helaas is het dominante beeld 
daarbuiten anders.  
 
Tijdstip vertrek:  zaterdag 7 augustus om 12.00 uur 
Startpunt:   RAI 
Info en aanmelden: ds. André van der Stoel 
      andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl 
      0615598246 
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Tentoonstelling Zorg!  5 juni t/m 5 september 2021 
 
Nu het coronavirus alle aspecten van de maatschappij heeft 
ontregeld, is de belangrijke rol die de zorg speelt in onze 
samenleving extra duidelijk naar voren gekomen. Reden voor 
het Luther Museum, gevestigd in een historisch pand dat van 
origine een zorgfunctie bekleedde, om de geschiedenis van de 
zorg te onderzoeken en uit te lichten naast de huidige 
omstandigheden.  
 
De Evangelisch-
Lutherse Gemeente 
Amsterdam heeft 
altijd veel belang 
gehecht aan de zorg 
voor ouderen, 
zieken, wezen 
enzovoorts. In de 
tentoonstelling zal 
deze lange traditie 
van zorg zichtbaar 
worden. Het is een 
kleine presentatie waarin het harde werk van zorgverleners in 
het verleden, heden en de onzekere toekomst  
wordt belicht. De rol van de diaconessen zal hierbij speciale 
aandacht krijgen.  
 
We laten zien dat zorg niet alleen van nu, maar van alle tijden 
is. Juist in coronatijd is deze boodschap extra actueel. 
 
Meer informatie en kaartverkoop: 
www.luthermuseum.nl 
 
Het museum is vanaf nu ook te 
bezoeken met een museumkaart.  
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Voorganger in deze viering: ds. André van der Stoel 
Organist: Tromp van Goor 
Zang: Petra Bosé 
Lector:  Reinder van Beem 
Diaken: Co Engberts 
Ouderling: Bouwe Feringa 
Techniek:                    Alaa al Rishan en Bouwe Feringa 
Koster: Haro Jansen 
 
 

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. 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 Wohle:  06-20195027        Noord, Oost en West 

 a.woehle@luthersamsterdam.nl 
 
 

De volgende viering in de Oude Lutherse Kerk is op zondag 1 
augustus om 10.30 uur. In deze viering van Woord en Gebed zal drs. 
Elsa Aarsen voorgaan.  
 

Onderzoek alles en bewaar het goede! 
 

www.luthersamsterdam.nl 
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