“Aan hun vruchten kun je ze herkennen...”

8e zondag na Trinitatis

Oude Lutherse Kerk aan het Spui
Amsterdam, 7 augustus 2022
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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 ....
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...

Afbeelding voorkant: Bergrede De Roerom / Ekklesia Breda
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Orgelspel
INTOCHT onder het zingen van 364: 1, 4, 5 en 6

4
In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!
5
Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren:
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.
6
O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons midden!
In uw vergeving wonen wij.
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Gelofte
(wij blijven staan)
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.
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
(Gemeente gaat zitten)
Antifoon
“Wij danken U Heer dat wij vandaag weer samen mogen komen
in uw huis. In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van
trouw. Gelijk uw naam, o God, zo is uw lof tot aan de einden
van de aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid”
Zingen Ps 48: 1 en 4
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4
Kom, trek verheugd om Sion heen
en tel haar torens één voor één,
zie hoe de bastions daar rijzen,
ga door de zalen der paleizen.
Meld het aan het nageslacht,
wat God heerlijk heeft volbracht;
ja, gij zult uw kinderen leren:
deze God is onze Here;
nimmer zal Hij van ons scheiden
tot de dood blijft Hij ons leiden.
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Antifoon:
“Wij gedenken, o God, uw goedertierenheid in het midden van
de tempel. Zoals uw naam, o God, reikt ook uw roem tot aan
de einden der aarde, uw rechterhand is vol van gerechtigheid.”
Ere zij de Vader

Roep om ontferming
V: Laten we de Heer zingend aanroepen voor de nood en de pijn
op deze wereld omdat zijn barmhartigheid geen einde heeft.…

Ere zij God in de hoge
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V: Zondagsgebed
HET WOORD
Eerste Schriftlezing: Jeremia 7: 2-7
Zingen: Gez 823: 1, 4 en 5
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4
Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.
5
O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.
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Epistellezing Romeinen 8: 12-17
Zingen: 686

2
Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.
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3
De Geest die ons bewoont
verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.
EVANGELIE
(wij gaan staan)
V:

De lezing uit het Evangelie staat vandaag
in Mattheüs 7: 15-23

Psalmwoord
“Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding knielen voor de
Heer, onze maker.”
Halleluja

Schriftlezing Evangelie:
Mattheüs 7: 15-23

V: 'In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord
van de Levende God”.
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(Wij gaan zitten)
VERKONDIGING
HET ANTWOORD
Zingen: Zondagslied 841
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2
geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
3
En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.
4
Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.
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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.
Het diaconaal doel van de collecte vandaag is:
Het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost.
De levensstijl van de bewoners van deze leefgemeenschap is
gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie
voor een betere samenleving. In deze kleinschalige
woongemeenschap wordt opvang geboden aan vluchtelingen en
migranten, ouders en kinderen, die tijdelijk – bijvoorbeeld in
afwachting van het krijgen van een verblijfsvergunning - een
plek nodig hebben. Onze bijdrage is bestemd voor het kopen
van fruit: vitaminen om verder te kunnen.
Orgelspel onder de collecte
Voorganger: Gebed over de gaven
Voorganger: Voorbeden, stil gebed
Na elke voorbede die eindigt op: “zo bidden wij…”
antwoordt de gemeente:
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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.

Vredegroet (PAX DOMINI)
V: De vrede van de Heer zij met u allen.
Gemeente: AMEN
V: Geef elkaar een teken van vrede
(Wij gaan staan)
Slotlied 313, 1-4
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2
God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and´re stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
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3
De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ’t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
’t houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.
4
Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ’t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!
Heenzending

ZEGEN
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Orgelspel
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar in de
Tetterodebibliotheek te ontmoeten bij koffie, thee en fris.
Wilt u reageren op deze dienst? Wij stellen uw mening en
gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail:
hansbas@val.nl
Als u van onze activiteiten op de hoogte wilt blijven of
überhaupt contact met ons wilt houden stellen wij het op prijs
als u ons dat via email andrevanderstoel@luthersamsterdam.nl
te kennen geeft. Wij zullen u dan desgewenst op de lijst van de
NIEUWSBRIEF plaatsen.
De Oude Lutherse Kerk is hoofdlocatie in één van de
“brandpunten” van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te
Amsterdam. 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
EERSTVOLGENDE EREDIENSTEN OUDE LUTHERSE KERK
14 augustus, 10:30 uur ds Marieke Brouwer
21 augustus, 10:30 uur ds Rianne Veenstra
28 augutsus, 10:30 uur ds André van der Stoel
4 september, 10:30 uur ds Andreas Wöhle
11 september, 15:00 uur Afscheidsdienst (emeritaat)
ds Marieke Brouwer - aansluitend receptie
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ACTIVITEITEN IN EN VANUIT DE OUDE LUTHERSE KERK
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
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
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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!
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
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traditie met elkaar in gesprek raken. Een cursus voor netbinnenkomers en al-lang-meevierders...
Tijd: Maandag 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 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.
Een christenmens is een volkomen dienstbare knecht van alles
en ieders onderdaan.
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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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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
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
Ook in de vakantie maanden is er pastorale zorg. Hiervoor
hebben de predikanten onderling afspraken gemaakt.
Zij zijn hiervoor via mail en mobiel bereikbaar en verwijzen dan
eventueel door.
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