Israelzondag

Met medewerking van het
Spui Projectkoor
o.l.v. Nannie Schuller
Amsterdam, 2 oktober 2022
Oude Lutherse Kerk
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Welkom allen die vandaag hier in de Oude Lutherse Kerk
aanwezig zijn.
Welkom in deze kerk, u, die voor het eerst hier bent komen
binnenlopen, en u, die hier kind aan huis bent in de “Oude
Lutherse”.
Vandaag een viering in het licht van “Israelzondag”.
Een viering waarbij we stilstaan bij Jezus die als Jood geheel en
al leefde vanuit en binnen de paradigma’s van hoop, die het
Bijbels verhaal in het Eerste Testament uitspelt – Het Eerste
Testament dat voor hem DE Schrift was.
Een viering waarin het Spui Projectkoor o.l.v. Nannie Schuller
het “Eli Eli sje lo yigamer le’ olam” laat klinken naast het
Palestijnse “Yarabba ssalami”,
dat ons pijnlijk erbij bepaalt dat juist in het land van de belofte
de vrede maar niet wil wonen...
Wij vieren het Heilig Avondmaal en weten ons daarin verbonden
‘met alle Heiligen’, die als kerk in het spoor van de Jood Jezus
in “heel de wereld” (oicumene) gestalte heeft gekregen “Bwana
awabariki”...

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...
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Orgelspel
INTOCHT
Ps 86, 1

DE VOORBEREIDING

(staan)

(Wij blijven staan)

Gelofte
V: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. ✞
G: AMEN
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
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Schuldbelijdenis
V: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
G: EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.
Aanzegging van vergeving
V: De Heer ziet en vergeeft al onze tekortkomingen,
onze zonden, en wij worden als Gods kinderen
op de weg gezet van nieuw leven. ✞
G: AMEN
(Wij gaan zitten)

Welkom
V: Antifoon
“Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u. U, Heer,
bent goed entot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder
die u aanroept.” (Psalm 86, 3.5)
Ps 86, 5
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V: Antifoon
“Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u. U, Heer,
bent goed entot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder
die u aanroept.”
Allen:

Roep om ontferming
V: Laten we de Heer zingend aanroepen voor de nood van deze
wereld omdat zijn barmhartigheid geen einde heeft.…
Kyrie (V/A)

Gloria (V/A)
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Groet (V/A)

Zondagsgebed
HET WOORD
Eerste Schriftlezing
Exodus 19, 1-6
Het Projectkoor zingt:
Eli, Eli (tekst Hannah Szenes, muziek David Zahavi).
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EVANGELIE
(wij gaan staan)
V: Psalmwoord: “Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor
eeuwig zijn verbond ingesteld. Heilig en ontzagwekkend is zijn
naam.” (Ps 111, 9)
Zingen (V/A): HALLELUJA (Looft de Heer)

Lezing uit het Evangelie
V: "Lezing uit het Evangelie
naar Lukas, hoofdstuk 7, de verzen 11-16"
V: [lezing van het Evangelie]
V: "In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God."
Acclamatie

Credo
Gez 341
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2 Wij geloven allen in zijn Zoon.
Jezus Christus, onze Here,
die eeuwig bij de Vader woont,
God gelijk in macht en ere.
Uit Maria, die geloofde,
werd de ware mens geboren
die de heil´ge Geest beloofde.
Is voor ons, schuldig en verloren,
aan ’t kruis gestorven. Uit de dood
ten leven opgewekt door God.
3 Wij geloven in de heil´ge Geest
God, zoals de Zoon, de Vader,
vertroostend wie het oordeel vreest
en verrijkend met zijn gaven,
wie van Christus zijn op aarde,
doet Hij als een lichaam leven,
vrij van kwaad dat hen bezwaarde.
Alle vlees zal dan ook herleven.
Na dez´ ellende ons bereid
een leven in de eeuwigheid!

(Wij gaan zitten)
VERKONDIGING
HET ANTWOORD
Het Projectkoor zingt:
Yarabba ssalami (Palestijns - anoniem)
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Allen zingen:
Ya –ra – bba ssa – la – mi am – ter a – lay – na ssa – lam
Ya –ra – bba ssa – la – mi im la‘ qu – lu – ba – na salam.

Inzameling van de gaven. De collecte is voor de helft bestemd
voor het werk van onze gemeente in pastoraal en liturgische
zin, en de andere helft is voor het werk van onze diakenen.
Diaconaal doel vandaag:
Vredesproject Midden-Oosten
In Syrië leeft meer dan 90 procent
van de mensen onder de
armoedegrens, voor meer dan de
helft dreigt honger. De oorlog in
Syrië heeft een nieuw gezicht
gekregen: van militair geweld naar
een dramatische economische crisis.
Er is nauwelijks aan eerste
levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het
enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar
onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden
aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen
door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in
Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig
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terugkeren worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken,
scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel
gaat veel langzamer dan gehoopt omdat door de economische
situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar
betaalt minstens 30 procent van de kosten.
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het
hart van de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de
hele samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte
en steun het werk van de kerken in Syrië en in het MiddenOosten. Helpt u mee?
Meer informatie over deze doelen op diaconie.com/diaconaal
kader. Heeft u geen internet, dan sturen we het graag toe. U
kunt ook uw bijdrage overmaken: NL80INGB0004620048 t.n.v.
de Diaconie Ev-Lutherse Gemeente Amsterdam o.v.v. het doel.
Uw gift – klein of groot - doet er toe! De Diaconie is ANBIerkend, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.
U kunt het werk ook steunen via een periodieke schenking (kan
nu zonder notaris), legaat of erfenis. Belt u rustig als u
hierover meer informatie wilt of vragen heeft: 020-4044708
(info@diaconie.com).
Wilt u ons werk als gemeente in het algemeen steunen, dan kan
dat via een gift op de hieronder genoemde rekening. Wilt u
specifiek steun bieden aan een van onze activiteiten hier op het
Spui of in een van de ankerplaatsen (Maarten Luther Kerk of
Augustanahof), dan is het goed, dit bij uw gift te vermelden:
“Gift xyz-activiteit… Oude Lutherse Kerk”.
Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 – ABNANL2A t.n.v.
College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam.
Orgelspel tijdens de collecte
Voorganger: Gebed over de gaven
Voorganger: Voorbeden, stil gebed.
Het Projectkoor zingt in respons:
Jij die ons liefhebt, bron van leven (Taizé)
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Vredegroet
V: De vrede van de Heer zij met u allen.
Gemeente: AMEN
V: Geef elkaar een teken van vrede
Viering Heilig Avondmaal
V:

(gemeente gaat staan)

De Heer heeft zijn feesttafel bereid
voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben.
Christus nodigt ons aan zijn maaltijd;
Brood dat leven geeft
en wijn, die het hart verheugt.
In deze tekenen wil Christus met ons zijn.

Praefatie
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V: Lofprijzing
Zingen: Sanctus en Benedictus

(gemeente gaat zitten)
Voorganger: Tafelgebed, met daarin opgenomen:
Onze Vader (gezamenlijk)
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ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW KONINKRIJK 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.

Zingen: Agnus Dei
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Communio / Delen van Brood en Wijn
in de Gemeenschap met alle Heiligen
Musica sub communion
Het Projectkoor zingt: Honderd bloemen
(tekst Huub Oosterhuis, muziek Stijn van der Loo)
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Dankgebed
(Wisselzang V/G)

Slotlied Bwana Awabariki / God zegene je...
Bwana Awabariki (3x) ... mi le le

(staande)
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DISMISSIO (heenzending)

V:

(zegen) 

Orgelspel
Wilt u reageren op de inhoud van deze viering? Wij stellen uw
mening en gedachten zeer op prijs.
a.woehle@luthersamsterdam.nl
Wanneer u van onze activiteiten op de hoogte wilt blijven of
contact met ons wilt houden stellen wij het op prijs als u ons
dat via email te kennen geeft aan:
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
Wij zullen u dan op de lijst van de NIEUWSBRIEF OUDE
LUTHERSE KERK plaatsen. Via deze nieuwsbrief wordt ook de
tekst van de preek van vanochtend verspreid.
EERSTVOLGENDE EREDIENSTEN OUDE LUTHERSE KERK
9 oktober 10:30 uur ds Martin van Wijngaarden
16 oktober 10:30 uur ds Kersten Storch
23 oktober 10:30 uur ds Harry Donga (Groninger dienst)
30 oktober 10:30 uur ds Andreas Wöhle (Hervormingsdag)
WOENSDAG 2 november 19:30 uur “Voor Alle Zielen”
ds Andreas Wöhle
6 november 10:30 uur ds Nienke Vos
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ACTIVITEITEN IN EN VANUIT DE OUDE LUTHERSE KERK
De beide eerder aangekondigde gespreksgroepen over
“De hoge kunst van het ouder worden”
en
“Geloofscursus – Verdieping en Verkenning”
zullen door omstandigheden op een ander moment moeten
worden georganiseerd. U hoort hier binnenkort meer over.
DRINGEND: Aanmelding insturen voor:
Cursus ”Leren van Luther” 2022
Op dinsdagen 19:30 – 21:00; 1 nov, 22 nov, 13 dec en 20 dec
In het seizoen 20222023 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, vaak niet van Lutherse
huize, maar wel bovenmatig gemotiveerd om teksten van
Luther te lezen en daar van te leren.
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.
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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
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 zorg dragen voor elkaar.
Stuur een mailtje naar Marianne Starke of bel haar. Zij
coördineert het pastorale bezoekwerk.
Email: mariannestarke@hotmail.com
tel: 06-50635693
19

Voor persoonlijke gesprekken, geestelijke begeleiding en
crisispastoraat (ernstige ziekte, overlijden, andere crises) kan
men direct contact met een van de predikanten opnemen:
ds André van der Stoel: 06-15598246
andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
Zuid en Lutherse hofjes
ds Andreas Wöhle: 06-20195027
a.woehle@luthersamsterdam.nl
Centrum, Noord, Oost en West
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