Hemel en aarde zullen verdwijnen,
maar mijn woorden verdwijnen nooit.
Marcus 13,31
Dienst van de heilige Schrift en de Gebeden
op Eeuwigheidszondag
in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Amsterdam, 20 november 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’.
Vanochtend is het ‘Eeuwigheidszondag’, de laatste zondag van
het kerkelijke jaar. In muziek en woorden verbinden we ons
met een dimensie die boven ons gewone waarnemen uitgaat.
Soms kan zomaar de vraag opkomen of deze ‘Eeuwigheid’ er
werkelijk is. Maar ze dringt zich telkens weer verrassend en
onweerstaanbaar hoopvol aan ons op.

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 in de Tetterodezaal achter in de
kerk welkom voor een kopje koffie of thee.
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Orgelmuziek
‘Nimrod’ uit de Enigma Variations
Intochtslied 599: 1-5

Edward Elgar 1857-1934
(gemeente gaat staan)

2.

De aarde die in ’t donker lag,
komt in zijn zonlicht aan de dag.
Alles krijgt kleur en glans en licht
in ’t stralen van zijn aangezicht.

3.

U Christus kennen wij alleen,
U zoekt ons zingen, ons geween.
Zie ons in eenvoud voor U staan,
o Heer, neem onze harten aan.

5.

Aan God de Vader in zijn troon,
en aan zijn eengeboren Zoon,
zij met de Geest wiens troost ons leidt,
de lof en eer in eeuwigheid.
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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
(gemeente gaat zitten)
Welkom en inleiding op de viering
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Lied
Var inte rädd för mörkret
Zweeds
Nederlands
Var inte rädd för mörkret,
Wees niet bang voor het
donker,
ty ljuset vilar där.
want daar rust het licht.
Vi ser ju inga stjärnor,
We zien geen sterren,
där intet mörker är.
Als er geen duisternis is.
I ljusa irisringen,
du bär en mörk pupill.
Ty mörkt är allt som ljuset,
med bävan längtar till.
Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Var inte rädd för mörkret,
som ljusets hjärta bär.

In de heldere irisring,
draag je een donkere pupil.
want het is het duister dat het
licht
bevend doet verlangen.
Wees niet bang voor het
donker,
want daar rust het licht.
Wees niet bang voor het
donker,
die het hart van het licht
draagt.

muziek Karin Rehnqvist, tekst Eric Blomberg
Kyrie (roep om ontferming)
Miserere
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.’
Misere mei, Domine, et exaudi orationem meam.
Wees mij genadig, God, en verhoor mijn gebed.
muziek Jan Pietersz. Sweelinck, tekst psalm 4: 2d
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Gloria
V: ‘Laten we Gods Naam prijzen, want wij vertrouwen erop dat
hij onze roep om hulp zal verhoren.’

Groet
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HET WOORD
Zondagsgebed
Lied 322:1-3
muziek Antoine Oomen, tekst Huub Oosterhuis
Koor

Koor

2.

Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.
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Allen

3.

Zijn onvergank'lijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 65,17–25
Lied:

Taize 56

Gelukkig wie zich aan u overgeeft (3x)

Gelukkig wie zich aan U overgeeft in vol vertrouwen, o God.
U geeft vreugde in ons hart, eenvoudig bij U, bewaard in
ontferming.
Lezing uit de Brieven: 2 Petrus 3,1-13
Lied:

Taize 56

Gelukkig wie aan u zich overgeeft (3x)

Gelukkig wie zich aan U overgeeft in vol vertrouwen, o God.
U geeft vreugde in ons hart, eenvoudig bij U, bewaard in
ontferming.
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Lezing uit het Evangelie
V: "Lezing uit het Evangelie naar Marcus hoofdstuk 13, de
verzen 28 tot en met 37."
(Gemeente gaat staan)
V: "God, wij loven u dag na dag, uw naam zullen wij altijd
prijzen. Halleluja."
(Psalm 44, 9)

V: [lezing van het Evangelie]
V: "In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God."
Acclamatie

(Gemeente gaat zitten)

Verkondiging
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ANTWOORD
Lied 732: 1 - 4
Solo

Allen 2.

Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

Solo

Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

3.

Allen 4.

dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.
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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 dat diaconale gedeelte naar het project
#NoTraceOfYou van het Rode Kruis.
In 2021 zijn er meer dan 3300 migranten vermist geraakt of
omgekomen tijdens hun reis naar Europa. Dat is meer dan 30
keer het aantal mensen dat vanochtend in deze kerk aanwezig
is. Nabestaanden verkeren soms tientallen jaren in onzekerheid
over het lot van hun dierbare.
Het Rode Kruis zet zich met het project #NoTraceOfYou in om
het contact tussen vermisten en hun familie te herstellen. Ook
heeft ze een team van forensische experts in dienst die helpen
bij de identificatie van mensen die anoniem zijn omgekomen.
Vandaag kunnen wij hier samen rouwen, en noemen wij de
namen van onze dierbaren die wij hebben moeten loslaten.
Laten we ook anderen helpen om zekerheid te krijgen over het
lot van hun dierbaren. Om het contact opnieuw te herstellen, of
werkelijk te kunnen rouwen vanwege verlies.
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.
Orgelspel onder de collecte
‘Extract’ uit Adagio for strings

Samuel Barber 1910-1981
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Gebed over de gaven 
Lied
Heer herinner U de namen NLB 730: 1-3
Compositie Herman Strategier, tekst Matteüs Verdaasdonk
Koor

2.

Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.
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Ten behoeve van de gedachtenisdienst op 1 november 2020 in
de Kloosterkerk (Den Haag) schreven ds. Rienk Lanooy en Gerda
Hoekstra een aanvullende strofe bij lied 730:
Allen:

Heer, wil ook mijn trooster wezen
draag mij, ken mij, zie mij aan.
Wees er om mijn ziel te lezen
in de lichtglans van uw naam.
Voed mij met herinneringen,
leer mij reizen door de pijn,
zo vertrouw ik: in uw Liefde
zal geen mens vergeten zijn.

Noemen van de namen
V: ‘Wij noemen de namen van degenen die ons lief waren en
die wij het afgelopen jaar verloren aan de dood, hun namen die
geschreven staan in de palm van Gods hand. En wij ontsteken
een kaars, om de herinnering aan hen in het licht te houden.’
[De namen worden genoemd]
V: ‘Wij ontsteken een kaars voor al die mensen die we hier niet
met name kunnen noemen maar waarvan wij de naam niet
alleen in ons hart dragen maar die ook geschreven hebben in
het boek dat wij bij deze kaars neerleggen.’
V: ‘Wie dat wenst mag nu naar voren komen om in stilte een
kaars aan te steken voor een persoon die hem of haar nabij is,
maar van wie wij door de dood gescheiden zijn. Ook wie thuis
met ons verbonden zijn nodigen wij uit om hun kaarsen aan te
steken.’
Wie dat wenst mag naar voren komen, te beginnen bij de
mensen in de achterste rijen. Loop door het middenpad naar
voren, ontsteek een lichtje en ga weer door het brede linker
zijpad en dan achterlangs naar uw zitplaats.
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V: Wij ontsteken tenslotte een kaars voor al die naamlozen,
veraf en dichtbij, wier naam alleen nog bij God bekend is. Zij
die gestorven zijn in eenzaamheid, in conflictsituaties, of
onderweg op land of zee op zoek naar een beter bestaan.
Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij geborgen zijn
in Uw genade, dat zij gekend zijn in U en bij ons.
Kwintessens zingt ‘An Irish Blessing’
May the road rise up to meet
Moge de weg oprijzen om je
you.
te ontmoeten.
May the wind be always at
Moge de wind altijd in je rug
your back.
zijn.
May the sunshine warm up on Moge de zon opwarmen op je
your face,
gezicht,
The rains fall soft upon your
De regens vallen zacht op uw
fields.
velden.
And until we meet again,
En totdat we elkaar weer
ontmoeten,
And until we meet again.
En tot we elkaar weer
ontmoeten.
May the God that loves us all
Moge de God die van ons
allemaal houdt
Hold you in the palm of his
Houd je in de palm van zijn
hand.
hand.
Amen, Amen, Amen.
Amen, Amen, Amen.
Muziek Joyce Eilers, tekst traditioneel Iers
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Elke voorbede eindigt met de woorden ‘zo bidden wij…’. Dan
antwoordt de gemeente met de gezongen acclamatie 368j.

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.

(gezamenlijk)

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 753: 1, 2, 3, 5 en 6

(gemeente gaat staan)

Koor:

Allen:

2.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

Koor:

3.

Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.

Allen:

4.

Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.

6.

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Engels volkslied, zetting Adriaan Engels
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DISMISSIO (heenzending)

ZEGEN
V: (zegen) 

Orgelmuziek
Adagio BWV 564

J.S. Bach 1685-1750

U bent van harte welkom om na de viering nog een kopje thee
of koffie te drinken in de Tetterodezaal, achter in de kerk.
Wilt u reageren op de inhoud van deze viering? Wij stellen uw
mening en gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail:
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
Vocaal ensemble Kwintessens o.l.v. Nannie Schuller bestond
deze viering uit:
Lotta Hoogman
sopraan
Karien Welling
sopraan
Hillian Dijkhuizen
sopraan
Emily Gharemani
alt
Lieke Hoogland
alt
Jan Willem van der Weij tenor
Matthijs Bleij
tenor
Bram Buijze
bas
Alfonse Cox
bas
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CONCERTEN IN EN VANUIT DE OUDE LUTHERSE KERK
zondagmiddag 20 november,
15:00 uur MONTEVERDI –
MARIAVESPERS
Het Sweelinck Barokorkest –
Conservatorium Amsterdam
onder leiding van Lambert Colson
Bij dit concert zal onder andere
het Monteverdi Orgel van het NMF
worden bespeeld.
Tickets €15,ONE BODY- ONE SPIRIT - ONE HOPE
Zondag morgen kerkdienst Derde Advent
11 december, 10:30 uur - in de RONDE LUTHERSE KERK
<Die zondag GEEN dienst in de Oude Lutherse Kerk!>
Wanneer wij op Derde Advent
in de Ronde Lutherse Kerk
met elkaar vieren dan kijken
wij in die dienst (in muziek en
Woord en gebed) vooruit op
het thema van de Assemblee
van de Lutherse
Wereldfederatie.
Om de zeven jaar komen wij als Lutherse wereldfamilie bij
elkaar om ons geloof met elkaar te delen en naar praktische
vormen te zoeken om dat geloof ‘handen en voeten te geven’ in
de wereld. Volgend jaar is het dan weer zover: In het najaar
(13-19 september) zien we ‘de familie’ in Polen.
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Onder de titel ‘One Body – One Spirit – One Hope’ wordt er
gevierd en beraden, gedeeld en beleden wat ons als Lutheranen
wereldwijd met elkaar verbindt.
Zo weten wij dat wat letterlijk het lichaam (One Body) van
mensen te na komt ook het lichaam van Christus (onze
kerkelijke gemeenschap, als Christusgemeenschap tastbaar in
brood en wijn) raakt. Onrecht en geweld zijn niet enkel
wereldse zaken! Tegelijk verheugen wij ons over al het goede
dat wij met elkaar kunnen delen aan liefde, aan genieten, aan
schoonheid en schepping die bewaard moet voor uitbuiting en
vernietiging.
Wij delen met elkaar wat ons inspireert en moed geeft om de
toekomst mede gestalte te geven, de Geest (One Spirit) die ons
draagt voorbij de beperkingen van “wat realistisch is”. Maar we
weten ook van de nare geesten van de hebzucht en het egoïsme
die veel van onze samenlevingen in de greep houden.
In dat ‘familiefeest’ in Krakow proberen wij elkaar dan ook te
bemoedigen en hoop (One Hope) toe te spreken, ja ‘toe te
vieren’: Er zijn tekens van verandering in het klein en in het
groot, ook wanneer wij ons wellicht blindstaren op juist het
afkalven van veel van het geleefde geloof in de kerken in onze
regio. Elders in de familie zien wij het tegendeel gebeuren, en
ook in eigen huis zijn er tekenen van verandering en bloei - als
we anders leren kijken!
Dat dat in een viering kan worden ervaren, dat het in de muziek
kan worden gehoord en er in de stilte van het gebed ruimte
voor ontstaat, dat proberen wij op Derde Advent in de Ronde
Lutherse gestalte te geven. U komt toch ook?
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Voorganger in deze viering: ds. André van der Stoel
Organist:
Christiaan de Vries
Zang:
Kwintessens o.l.v. Nannie Schuller
Ouderling:
Marianne Starke
Diaken:
Lilian Jangali
Lector:
Fea Carbaat
Streaming:
Jeroen Stal
Koster:
Haro Jansen
Verzorging van de bloemen: Hanneke Veenhof
Gastvrouwen en -heren:
Meredith Richaards en Hanneke Veenhof
Koffie:
Marja en Joop Nijholt
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
27 november om 10.30 uur. In deze viering van Woord en Gebed op
de eerste zondag van Advent zal ds. Harry Donga voorgaan.
Onderzoek alles en bewaar het goede!
www.luthersamsterdam.nl
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