JONA en wij

OUDE LUTHERSE KERK - AMSTERDAM
Zondag 8 mei 2022
Zondag: Jubilate, 3e na Pasen

Orgelspel
Lied bij de intocht (gemeente gaat staan) 221

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
VOORBEREIDING
Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Gemeente – Amen.
V – Onze hulp is in de naam van de Heer,
G – die hemel en aarde gemaakt heeft.
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)
Wij zingen Psalm 66: 1 en 6

6. Gij die God vreest, ik zal u spreken
van al wat aan mij is geschied.
Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,
of in mijn hart was reeds een lied.
Zou God mij hebben willen horen,
wanneer ik onrecht had beraamd?
Maar Hij nam mijn gebed ter ore,
Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.
V.Antifoon: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God, bezingt de eer van
zijn naam. Halleluja! (Psalm 66:1,2b)
Gloria Patri (ere zij de Vader)

Welkom en inleiding op de dienst

Kyrië en Gloria
V. Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van onze
wereld en laten we in één adem zijn naam prijzen want zijn
barmhartigheid en liefde heeft geen einde. Kyrie-eleison.

Zondagsgebed
V Door Jezus Christus, onze Heer.
G – Amen.

HET WOORD
Schriftlezing Oude Testament – Jona 2
Zingen NLB 155: 1, 3 en 9

3. Gij zelf deed, Heer,
mij weg van voor uw ogen.
Red mij! de wate'en zijn om mij bewogen,
breng uit de zee mijn leven weer!
9. Wie hel en dood,
wie wind en water vrezen, –
Gij wilt mijn God, ik mag uw mens weer wezen!
Ik maak uw naam op aarde groot.

Schriftlezing uit Nieuwe Testament – Johannes 16:16-23a (gemeente
staat)

V. In de woorden van de Schrift horen wij het woord van de levende
God
Gemeente zingt:
Acclamatie: Licht voor ons uit

Gemeente zingt NLB 350:1,2,3 en 5 en 7

2. Want al het water wast niet af,
dat wij verzinken in dit graf,
tenzij de duif die nederdaalt
ons uit de hoge vrede haalt.

3. Tot ondergang zijn wij gedoemd,
als God ons niet bij name noemt,
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan
door ’t water van de doodsjordaan.
5. Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.
7. Gij heft de aarde aan het licht
door diepte heen en door gericht,
eens zal zij bloeien als een roos,
een dal van rozen, zondeloos!
Verkondiging in woord en beeld
Orgelspel en zang
Amazing grace (how sweet the sound)
that saved a wretch like me!
I once was lost, but now I am found,
Was blind, but now I see.
'Twas grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved;
how precious did that grace appear,
the hour I first believed!
Through many dangers, toils and snares,
I have already come;
'twas grace has brought me safe thus far,
and grace will lead me home.
The Lord has promised good to me,
His word my hope secures;
He will my shield and portion be,

as long as life endures.
Yes, when this flesh and heart shall fail,
and mortal life shall cease;
I shall possess, within the veil,
a life of joy and peace.
The earth shall soon dissolve like snow,
the sun forbear to shine;
but God, who call'd me here below,
will be forever mine.

Collecte in één rondgang, voor twee doelen: voor de kosten die onze
gemeente maakt om te bestaan en voor de diaconie, 8 mei: Stem in
de Stad (Haarlem) Stem in de Stad staat voor het gezamenlijke
diaconale werk van de kerken in Haarlem (waaronder onze eigen
lutherse gemeente). Op de Nieuwe Groenmarkt 22 is het
aanloopcentrum, een gastvrije plek in het hart van de stad voor
iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting, aandacht en natuurlijk
een kopje koffie of thee. Veel gasten voelen zich eenzaam en/of
thuisloos. Daarnaast is er het sociale inloopspreekuur ‘Loket in de
stad’, een spreekuur en ‘wereldhuis’ voor vluchtelingen en migranten,
het project Schuldhulpmaatjes, Eethuis (3x per week), het
Straatpastoraat en het Stiltecentrum. De Diaconie vindt oecumenische
diaconale ‘front’-plekken als deze van groot belang en steunt – met uw
hulp - Stem in de Stad van harte.

Wij zingen NLB 352:1,2 en 4 en 6

2. Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!
4. Als wij slapen zult Gij waken;
die als Jona in het water
uit de diepte en verlaten
riep en niets dan onheil vond.
6.Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.

Gebeden

Dankgebed:
Eeuwige uit uw hand ontvangen wij van dag tot dag adem om te leven,
kleren voor het lichaam, een dak boven ons hoofd, brood op de plank,
een weg om te gaan. Wij danken ervoor dat wij iets daarvan mogen
teruggeven als dienst aan de gemeente en de naaste dichtbij en veraf.
Laat ons geven danken zijn. Amen
Voorbede met gezongen Kyrie (3x)

Onze Vader
(gesproken en gezongen door allen)
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 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.’
Lied bij de zegen.
Zingen lied bij de zegen. NLB 416 – Ga met God
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de Heilige Geest is met u

Orgelspel
Voorganger:
Organist:
Zang:
Lector:
Ouderling:
Diaken:
Koster:
Techniek:

dr Harry Donga
Christiaan de Vries
Petra Bosé
Egbert Boeker
Joren Reichel
Lilian Jangali
Haro Jansen
Jeroen Stal, stream en Elroy Coltof, beamer

* Wilt u reageren op de dienst? Wij stellen uw mening en
gedachten zeer op prijs. U kunt ook reageren via e-mail: h.donga1@upcmail.nl
* De tekst van de preek van vanmorgen kunt u rechtstreeks opvragen bij ds.Donga:
h.donga1@upcmail.nl
* Wilt u via onze digitale mailing op de hoogte gehouden worden van actuele
gebeurtenissen, activiteiten of ander nieuws van het Huis op het Spui en de Oude
Lutherse Kerk, stuurt u dan een mailtje dan nemen wij uw e-mail adres op in onze
verzendlijst. Mailt u naar: andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
* zie ook: De Naardense Bijbel, vert door Pieter Oussoren, Skandalon 2004

Volgende diensten in de Oude Lutherse Kerk:
Zondag 15 mei – 10.30 uur ds A. van der Stoel, viering H.Avondmaal
Zondag 22 mei – 10.30 uur ds C. Pumplun
Donderdag 26 met Hemelvaartsviering in het Luther Museum,
aanvang 10.30 uur
Zondag 29 mei – 10.30 uur ds A. Groeneveld

Hemelvaartsdag in het Luthermuseum Amsterdam
26 mei, 10:30 – 12:30
10:30
koffie

ontvangst /

11:00
viering met
“Hemelvaartmuziek”
11:45-12:30 Tijd voor
gang door LMA
(bezoekers worden
gevraagd hun
Museumjaarkaart
mee te nemen en te
doen scannen)

Zondagmiddag 15 mei
Opening van de tentoonstelling
‘De Christus impuls door Joseph Beuys’
- een performance en kritische reflectie-

In het werk van kunstenaar Joseph
Beuys is de christelijke iconografie een
van de belangrijkste thema’s, met
name de het idee van de ‘Christus
impuls’ van Rudolf Steiner.

•
•
•
•

• Welk Christusbeeld had Beuys voor
ogen?
Hoe verhoudt zijn Christusbeeld zich tot zijn kunst?
Welke invloed had Steiner op zijn werk?
Hoe reflecteert Joseph Sassoon Semah in zijn kunstwerken
op Joseph Beuys?
Hoe kijkt dr. Andres Wöhle als theoloog naar het werk van
Beuys, Steiner en Joseph Sassoon Semah?

Programma:
15.30 uur: Welkom door dr. Andreas Wöhle, President
Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk
15.45 uur: Performance Joseph Sassoon Semah en vrienden bezichtiging tentoonstelling
16.15 uur: Podiumgesprek met o.a. dr. Andreas Wöhle en
Joseph Sassoon Semah over Joseph Beuys en de Christus impuls
17.15 uur: Afsluitende borrel
Locatie:
Maarten Luther Kerk, Uiterwaardenstraat 279.
Datum:
15 mei
Aanvang:
15.30 uur
Einde:
17.15 uur
Meer informatie: ds. Andreas Wöhle,
awoehle@luthersamsterdam.nl

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.

Onderzoek alles en bewaar het goede!
www.luthersamsterdam.nl

