‘Allen die hem hoorden stonden versteld
van zijn inzicht en zijn antwoorden.’

Lucas 2,47

Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden
op de eerste zondag van Epifanie
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Amsterdam, 9 januari 2022
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Afbeelding voorzijde: Christus onder de geleerden, Bernardino
Luini, ca. 1515-1530, National Galery, London.
Orgelspel
Intochtslied 217: 1, 3, 4 en 5

(gemeente gaat staan)

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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VOORBEREIDING
(gemeente blijft staan)
Gelofte
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
Ps. 146,6
V :
Hij die trouw is tot in eeuwigheid
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
(gemeente gaat zitten)
Welkom en inleiding op de viering
Intredepsalm 100a
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Kyrie (Roep om ontferming)
V: ‘Laten we de Heer aanroepen voor de nood en pijn in deze
wereld, in de levens van wie ons dierbaar zijn, en in onze
eigen levens.’
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Gloria

Groet

HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing uit het Oude Testament:

Sirach 12,1-5

Lied 313: 1
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Lezing uit de Brieven:
Lied 313:2

2.

Romeinen 12,1-5

God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and´re stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
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Lezing uit het Evangelie

(Gemeente gaat staan)

V: ‘Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met
vreugde.’
(Psalm 100,1 en 2a)

V: ‘Lezing uit het Evangelie naar Lucas hoofdstuk 2, de
verzen 41 tot en met 52.’
[lezing van het Evangelie]
V: ‘In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God.’
Lied 313: 5
5.

O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist´ren stil.
Geef dat tot U, o Heer,
’t woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer’,
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer
(Gemeente gaat zitten)

Verkondiging
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ANTWOORD
Lied 131a

2.

Nee, ik ben stil nu, weg alle woede,
stil als een kind, op schoot bij zijn moeder.
Zo zingt mijn ziel, met wie op God hopen:
‘luister, kijk goed, Gods toekomst gaat open’.

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 gaat het diaconale gedeelte naar het
Werelddiaconaat – Scholenproject in Thailand.
Al vele jaren steunen we een scholenproject in Mae Taeng
(Baan Chang, chang is ‘olifant’) in Thailand. Via oud-bestuurder
van het Luthers Weeshuis Paul Toorenburgh ondersteunen we
geïsoleerde scholen hoog in de bergen met leermiddelen zoals
o.a. lescomputers. De kinderen van vooral de Akha-stam
krijgen zo beter onderwijs. Enkele weeskinderen krijgen steun
bij de betaling van de maandelijkse schoolbijdrage en de
kosten van het schooluniform, wat in Thailand verplicht is.
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Door deze bijdrage kunnen de kinderen onderwijs blijven
volgen, in plaats van te moeten werken op het veld.
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.
Muziek tijdens de collecte ‘Jesus ist das schönste licht‘
Tekst: Christian Friedrich Richter, muziek: Johann Sebastian
Bach
Duits
1. Jesus ist das schönste Licht,
Jesus ist des Vaters Freude,
so er aus sich selber spricht:
Er ist meine Lust und Weide.
Jesus ist die süße Kraft,
die mit Liebe mich entzündet,
da mein Herz alleine findet,
was mir Ruh und Freude schafft.

Nederlands
1. Jezus is het mooiste licht
Jezus is zijn Vaders vreugde,
zoals deze zelf heeft gezegd:
Hij is mijn genoegen en weide.
Jezus is de zoete kracht
die mij met liefde ontsteekt,
omdat mijn hart enkel vindt
wat mij rust en vreugde geeft.

2. Jesu, Jesu, meine Ruh!
Jesu, Jesu, lass dich finden!
Ach, mein Jesu, mögest du mich
noch fester an dich binden.
Jesum such ich nur allein,
Jesus soll mich nur besitzen,

2. Jezus, Jezus, mijn rust!
Jezus, Jezus, laat je vinden!
Oh mijn Jezus, mag je mij
nog steviger aan je binden.
Ik zoek enkel Jezus,
enkel Jezus zou mij moeten
bezitten
zelfs als de woede van de hel ook
zal flitsen,
kan ik nog steeds in Jezus zijn.

mag der Hölle Wüth auch blitzen,
kann ich doch in Jesu sein.

Gebed over de gaven 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Elke voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij…’. Dan
antwoordt de gemeente met de gezongen acclamatie 368c.

Onze Vader
(gezamenlijk)
ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW RIJK 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 HET KWADE.

Vredegroet
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 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 uit Het liefste lied van overzee II 35

2.

Laat Gods Woord ook in mij wonen
en mij leiden door de tijd.
Niets is er om op te bouwen
dat ons zo bevrijdt.

3.

Laat Gods vrede in mijn leven
altijd heer en meester zijn,
dat ik haar ook door kan geven
aan wie leeft in pijn.

4.

Laat mij drinken van de liefde
uit de bron die Jezus is,
die door klein te willen worden
nu de grootste is.
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DISMISSIO (heenzending)

ZEGEN
V: (zegen) 

Orgelspel
Wilt u reageren op deze viering ? Ik stel uw gedachten en
mening zeer op prijs. Ook kunt u zich aanmelden om voortaan
de NIEUWSBRIEF OUDE LUTHERSE KERK te ontvangen.
E-mail: andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
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Voorganger in deze viering:
Organist:
Zang:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Techniek:
Koster:

ds. André van der Stoel
Tromp van Goor
Petra Bosé
Peter Wagenmaker
Co Engberts
Marijke Keuning
Ronald Suer
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. Andreas Wohle: 06-20195027
a.woehle@luthersamsterdam.nl
 ds. André van der Stoel: 06-15598246
Zuid en Lutherse Hofjes
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
 ds. Marieke Brouwer is vanwege ziekte op dit moment niet in de
gelegenheid om pastorale zorg te verlenen.
De volgende viering in de Oude Lutherse Kerk is op zondag 16
januari om 10.30 uur. In deze viering van Woord en Gebed zal ds.
Andreas Wöhle voorgaan. Vanwege de coronapandemie is deze
viering ENKEL ONLINE mee te vieren.
www.luthersamsterdam.nl
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