‘De rijke man en de arme Lazarus’
Lukas 16:19-31
Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden
op de eerste zondag na Trinitatis
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Amsterdam, 19 juni 2022
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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’.
Deze eerste zondag na Trinitatis – het feest van de
Drievuldigheid dat we vorig week hebben gevierd – is als de
ontnuchterende ochtend na een feest: na de heerlijke roes
dient zich de realiteit aan. Wat vraagt daarin het leven zoals
God dat bedoeld heeft van ons?
Vanwege de coronapandemie willen wij in de Oude Lutherse
Kerk wel de volgende zaken in het oog houden:
• De Rijksoverheid geeft nog steeds het advies om de
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
• Als gevolg van dit advies hebben wij besloten voorlopig nog
geen handen te schudden bij de vredegroet en na de
viering.
• Sommigen in onze gemeenschap zullen het prettig vinden
toch nog 1,5 meter afstand te houden. Geef elkaar hierin
de ruimte en houd rekening met elkaar.
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 en ouderling van dienst
groeten en vervolgens bent u welkom voor een kopje koffie of
thee, in de Tetterodezaal of bij mooi weer buiten op het
voorplein.
Afbeelding voorzijde: Laura Jeanne Grimes, The Rich Man and
the Poor Man
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Orgelspel
Intochtslied Zingend Geloven 8-22

2.

(gemeente gaat staan)

Licht, voorzichtig morgenrood,
ziet mijn hart uw liefde niet,
sta ik aan het donker bloot
hopeloos – geen lach, geen lied,
loop ik aan mijzelf voorbij,
tastend naar uw licht gelaat;
kom en leg uw hand op mij,
kus mij, stille dageraad!
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3.

Licht, voorzichtig morgenrood,
zon die nieuwe wegen wijst,
die, gedaald in onze dood,
uit de schoot der aarde rijst,
Christus, die de morgen schiep,
roep de dag die niet vergaat –
doe ontwaken wie ontsliep,
kus mij, stille dageraad.

Tekst: André F. Troost
Melodie: Joseph Parry

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. V
G:
AMEN.
(gemeente gaat zitten)
Welkom en inleiding op de viering
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Psalm 13

2.

Aanschouw toch, antwoord mij, o Heer,
geef aan mijn oog uw daglicht weer,
dat ik in doodsslaap niet verzinke,
en niet des vijands juichkreet klinke:
'Ik overwon, ik sloeg hem neer!'

3.

Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid.
Gij helpt en redt mij op uw tijd.
Mijn hart juicht om uw zegeningen.
De Heer zal ik mijn loflied zingen,
want Hij heeft mij zijn gunst bereid.
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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. En laten we vervolgens zijn naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.’

Gloria

Groet
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HET WOORD
Gebed van de zondag
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 5,8-16
Antwoordpsalm

Psalm 41:1,3
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Lezing uit de Brieven:

1 Johannes 4,(8); 16b-21

Acclamatie

Psalm 41:5
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Lezing uit het Evangelie
(Gemeente gaat staan)
V: ‘Laten alle koningen op aarde u loven, HEER, zij hebben de
beloften uit uw mond gehoord. Halleluja’
(Psalm 138,4))

V: ‘Lezing uit het Evangelie naar Lucas hoofdstuk 16, de
verzen 19 tot en met 31.
[lezing van het evangelie]
In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God.’
Acclamatie

(Gemeente gaat zitten)

Verkondiging
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ANTWOORD
Zondagslied 671

2.

Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,
dat wij Christus kennen voor altijd.
Leer Gij ons te bouwen op die getrouwe,
die ons ’t vaderland heeft doen aanschouwen.
Kyrieleis.

3.

Geef, heilige liefde, uw overvloed,
doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen.
Kyrieleis.

4.

Geef, hoogste Trooster in alle nood,
dat wij nimmer vrezen schande of dood,
dat wij niet versagen ten laatste dage,
als de vijand zelf ons aan komt klagen.
Kyrieleis.
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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 onze Diaconaal

vakantiewerk i.s.m. met SLOA.

Ook dit jaar organiseren we weer vakantieweken voor ouderen
en voor mensen met een smalle beurs via de SLOA (luthers
diaconaal vakantiewerk). Deze weken zijn speciaal bedoeld
voor ouderen die geen andere vakantiemogelijkheden hebben
en voor mensen met een smalle beurs die er een keer tussenuit
moeten. Ook zijn er speciale weken voor (eenouder-)gezinnen.
Vorig jaar konden de vakanties niet doorgaan vanwege corona;
we hopen dat de fijne vakanties voor deze gezinnen en ouderen
dit jaar door kunnen gaan. Helpt u mee een mooie week voor
hen mogelijk te maken?
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
Gebed over de gaven V
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Elke voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij…’. Dan
antwoordt de gemeente met onderstaande acclamatie:

Onze Vader
(gesproken en gezongen door allen)
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.
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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.’
Slotlied 978

2.

(gemeente gaat staan)

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.
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3.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

DISMISSIO (heenzending)

ZEGEN
V: (zegen) V

Orgelspel
Na de viering bent u van harte uitgenodigd om elkaar te
ontmoeten bij een kopje thee of koffie, in de Tetterodezaal of
als het weer het toelaat buiten.
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Wilt u voortaan de digitale NIEUWSBRIEF OUDE LUTHERSE KERK
ontvangen zodat u op de hoogte bent van vieringen en
activiteiten? Stuur dan een e-mail aan
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
ACTIVITEITEN IN EN VANUIT DE OUDE LUTHERSE KERK
Vrijdag 1 juli Gezamenlijke Keti Koti viering en ontmoeting
10.30 uur – 12.30 uur Koningskerk
Oswaldstraat 1, Amsterdam-Watergraafsmeer
Feestelijke viering en lichte maaltijd met goede gesprekken
Het onrecht van het trans-Atlantische slavernijverleden en de
traumatische doorwerking ervan tot op de
dag van vandaag verwerken we samen,
zwart en wit. In deze openbare kerkdienst
putten we hoop en geloof uit de bijbel, en
uit Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse
liederen. God zij dank!
We vieren, we eten en we praten met
elkaar. Iedereen hartelijk welkom! (in
verband met beperkte ruimte bij het samen
eten:
Graag aanmelden via de website van de
werkgroep slavernijerfenis: slavernijverleden@gmail.com
of via ds Wöhle (a.woehle@luthersamsterdam.nl)
Wan switi Manspasi!
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Kerkenpad Heilige4Hoek – 1 september - … dit jaar in het
„Roomse Twente“
Sinds jaar en dag gaan we, in het kader
van onze samenwerking en samen-kerking
met de vier gemeenschappen rondom het
Spui één keer per jaar samen op
“kerkenpad”.
In de coronatijd heeft dit helaas even
moeten rusten, maar op 1 september dit
jaar 2022 willen wij er weer samen op uit:
Lutheranen van de OLK, Rooms-Katholieken van de Krijtberg,
Doopsgezinden van de Singelkerk en Engels-Gereformeerden van
de Begijnenhofkerk.
Dit jaar is de bestemming Twente, en de Rooms-Katholieken
zijn aan de beurt dit te organiseren. We zullen 1 september met
een bus al vroeg in de morgen vanuit Amsterdam op weg gaan
naar Twente. Op het programma staan: Oldenzaal – Koffie met…
en Plechelmus Basiliek, lunch in Restaurant Blond; Tubbergen –
Pancratiuskerk (Nicolaas ramen!); Saasveld – Plechelmuskerk
(Schoenmaker ramen!), Gebedsdienst in Plechelmuskerk; 17:00
terug naar Amsterdam (aankomst 19:00).
Kosten: EUR 60,- (incl. vervoer, eten, rondleidingen etc).
Aanmelding via ds Andreas Wöhle
a.woehle@luthersamsterdam.nl
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Gespreksgroepen in het najaar
De hoge kunst van het ouder worden
Het overkomt ons allemaal en toch
staan we er zelden bewust bij stil! Wij
worden ouder, en dat brengt
belangrijke vragen met zich mee:
Vragen van levenszin, van leren
loslaten, maar ook van opnieuw leren
waarderen, anders leren kijken...
Deze vragen hebben allen ook een
gelovige dimensie, en onze traditie
heeft hierover waardevols te vertellen. Maar er is in onze
gemeente ook veel ‘ervaringsdeskundigheid’ over dit thema.
Samen willen wij (‘ouderen’ en ‘jongeren’ die ooit ook ouderen
zullen zijn) ons door het boek van Anselm Grün over dit thema
aan de hand laten nemen. ‘Gelukkig oud worden’ heet dit boek
in het Nederlands (een wel zeer zwakke vertaling van de Duitse
titel van het boek, die eerder zo luidt als de naam van deze
cursus). Wij komen hiervoor – op zondagen na de eredienst – in
de Tetterodezaal bijeen, gebruiken een eenvoudige soep en
brood lunch met elkaar en komen daarbij in gesprek.
Tijd: Zondag middagen na de eredienst (12:45-14:30): 2
Oktober, 30 Oktober, 6 november en 4 december. Trouwzaal
OLK.
Aanmelding (i.v.m. de lunchvoorbereiding): ds Andreas Wöhle
a.woehle@luthersamsterdam.nl
Er zijn geen leeftijdsbeperkingen!
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Geloofscursus – Verdieping en Verkenning
Wij ontmoeten elkaar als leden of vrienden
of zomaar-erbij-komers van de vierende
gemeenschap rondom het Spui. Wat die
gemeenschap bijeen brengt en houdt is ‘het
geloof’: gevierd, getast, vermoed, gekend,
ervaren... In de eredienst worden door het
jaar heen geloofsthema’s en beelden
benoemd – maar we spreken er zelden
uitdrukkelijk over. Wat is het, dat ‘het
geloof’ in het perspectief van de lutherse
traditie kenmerkt? Wat verstaan wij onder:
Genade, Vader, Zoon, Heilige Geest, Kerk, ...?
Dit najaar willen wij in een ‘opfris- verdiepings- en
verkenningscursus’ over deze vijf concepten van geloof en
traditie met elkaar in gesprek raken. Een cursus voor netbinnenkomers en al-lang-meevierders...
Tijd: Mandag avonden 19:30 tot 21:00: 26 September, 17
Oktober, 21 November, 5 december. Handboogstraat 4
Aanmelding en informatie: ds Andreas Wöhle
a.woehle@luthersamsterdam.nl
Cursusleiding: ds. Andreas Wöhle en ds. André van der Stoel
Cursus ”Leren van Luther” 2022
Op dinsdagen 19:30 – 21:00; 1 nov, 22 nov, 13 dec en 20 dec
In het seizoen 2022-2023 wordt voor de tiende keer de cursus
Leren van Luther aangeboden. Ooit begonnen als een korte
leergang in enkele Lutherse gemeenten wordt deze cursus nu
gegeven op veertien plaatsen in heel Nederland (van Groningen
tot Eindhoven en van Amsterdam tot Hengelo). Het aantal
cursisten is gestaag gegroeid naar 152 deelnemers vorig jaar,
niet per se allen lutheranen, maar wel bovenmatig gemotiveerd
om teksten van Luther te lezen en daar van te leren.
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De cursus Leren van
Luther 2022-2023 heeft
als thema Luther over
de christelijke vrijheid.
We bespreken delen uit
Luthers beroemde
verhandeling uit 1520
over de vrijheid van een
christenmens. Dat
traktaat begint met een
veel geciteerd, maar weinig begrepen aforisme:
Een christenmens is een volkomen vrij heer over allen
en niemands onderdaan.
Een christenmens is een volkomen dienstbare knecht van alles
en ieders onderdaan.
In zijn traktaat betoogt Luther dat geloof de bron is van
vrijheid, maar wat is geloof volgens hem (in ieder geval niet:
het onderschrijven van een aantal leerstellingen)? En waarom is
christelijke vrijheid onherroepelijk verbonden met spontane
christelijke dienstbaarheid? In Over de christelijke vrijheid (De
libertate christiana) vinden we Luthers eerste samenhangende
formuleringen over de betekenis van geloof (als reactie op Gods
belofte) en over de relatie tussen christelijk vrijheid en
christelijk ethiek.
De cursus omvat vier middag- of avondbijeenkomsten van 1,5
uur.
Deelname kost slechts € 20,- per persoon. Deelnemers hebben
de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf
of eigen kopie) met een samenvatting van Luthers betoog en
een vertaalde selectie van paragrafen uit zijn traktaat.
Aanmelding en info dr. Andreas Wöhle
a.woehle@luthersamsterdam.nl 06-20195027
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Voorganger in deze viering:
Organist:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Techniek:
Koster:

ds. Mirella Klomp
Diederik Blankesteijn
Marianne Starke
Hanneke Veenhof
Reinder van Beem
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 26 juni
om 10.30 uur. In deze viering van Woord en Gebed zal ds. Harry
Donga voorgaan.
Onderzoek alles en bewaar het goede!
www.luthersamsterdam.nl
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