Luister naar de Stem van de schepping
‘De brandende braambos.’
(Exodus 3,1-12)
Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden
op de veertiende zondag na Trinitatis
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Amsterdam, 18 september 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’.
De maand september is in de wereldwijde kerk ‘de maand van
de schepping’. Thema van dit jaar is ‘Luister naar de stem van
de schepping’. Want de schepping van God is vol van liederen
en stemmen. Velen loven God, anderen zuchten. Helaas zijn
veel mensen zo vol van allerlei menselijke stemmen dat ze doof
zijn voor al het andere dat er klinkt. In deze viering gaan we op
zoek naar een manier om deze Stem van de Schepping goed te
kunnen horen.
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.
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Orgelspel
Intochtslied 218

2.

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

3.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

5.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

(gemeente gaat staan)
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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. V
G:
AMEN.
(gemeente gaat zitten)
Welkom en inleiding op de viering
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Psalm 136: 1, 3, 12 en 13

3.

Loof Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

12. Loof de Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.
Gloria Patri
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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:
Lied

U bent de bron van leven (3x)

Lezing uit de Brieven:
Lied

Exodus 2,23-3,12

Galaten 5,13-24

U bent de bron van leven (3x)

Lezing uit het Evangelie
(Gemeente gaat staan)
V: ‘Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn
weg gaat, zal zien dat God redt. Halleluja.’
(Psalm 50,23)
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V: ‘Lezing uit het Evangelie naar Lucas hoofdstuk 17, de
verzen 11 tot en met 19.
[lezing van het evangelie]
In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God.’
Lied

U bent de bron van leven (3x)

(Gemeente gaat zitten)

Verkondiging
ANTWOORD
Zondagslied 146a: 1, 3 en 4
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3.

Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in ’t water van de zee.

4.

Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

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 ons werk op het
gebied van Vredeswerk – Generatie Vrede.
Van 17 t/m 25 september is het Vredesweek. Deze activiteit
wordt al sinds 1967 in oecumenisch verband georganiseerd in de
week van 21 september: de dag die door de Verenigde Naties is
uitgeroepen tot Internationale Dag van Vrede. In Nederland
trekt de organisatie PAX - voorheen IKV Pax Christi - de
Vredesweek. Thema dit jaar is ‘Generatie Vrede´.
PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen
oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en
het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen ze in vijftien
conflictgebieden en samen met lokale partners en mensen die
vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in
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een vreedzame samenleving. In Nederland zet PAX vrede en
veiligheid op de maatschappelijke agenda.
Als kerken zijn we geroepen om ons in te zetten voor
vrede, gerechtigheid en zorg voor de Schepping. Onlosmakelijk
met elkaar verbonden! Daarom collecteren we vandaag voor
het belangrijke werk van PAX. Voor meer informatie en actie
zie www.vredesweek.nl.
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
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Elke voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij…’. Dan
antwoordt de gemeente met onderstaande acclamatie:

10

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.

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 880: 1-4

(gemeente gaat staan)

2.

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid
stroomt over in arbeid, in passie en pijn,
in de hectische steden en de stilte van wijsheid
in elk kind, onbevangen en klein.

3.

Dit leven op aarde: een bron van genezing,
welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied.
Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde,
bevrijdt onze ziel van verdriet.

4.

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper,
wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit.
Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede
tot ons leven zijn tijd heeft voltooid.
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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.
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
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We vieren dat er dit jaar heel wat jubilea zijn binnen Luthers
Amsterdam. Gasthuis De Roos gerenoveerd en 10 jaar, gasthuis De
Waard 5 jaar, de Maarten Luther Kerk 85 jaar en de Augustanahof 5
jaar. De Augustanahof is zaterdag 24 september open voor bezoek. We
zien u zondag 25 september!
Opgave lunch bij de Diaconie: 020-4044708 of info@diaconie.com
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Voorganger in deze viering: ds. André van der Stoel
Organist:
Christiaan de Vries
Zang:
Ouderling:
Joren Reichel
Diaken:
Hanneke Veenhof
Lector:
Reinder van Beem
Techniek:
Alaa al-Rishan
Koster:
Haro Jansen
Verzorging van de bloemen: Hanneke Veenhof
Gastvrouwen en -heren:
Hanneke Veenhof
Koffie:
Pien de Maar en Gatske Mazurel
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 Wöhle: 06-20195027
a.woehle@luthersamsterdam.nl
• ds. André van der Stoel: 06-15598246
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
De volgende viering in de Oude Lutherse Kerk is op zondag
25 september om 10.30 uur. In deze bijzondere diaconale viering
van Woord en Gebed zal ds. André van der Stoel voorgaan.
Onderzoek alles en bewaar het goede!
www.luthersamsterdam.nl
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