“Een kind ons geboren...”

Kerstmis
in de Oude Lutherse Kerk
Amsterdam, 25 december 2020
Voorganger: ds Andreas Wöhle
Orgel: Christiaan de Vries
Harp: Lisa de Bruycker
Zang: Petra Bosé
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afbeelding voorkant: Maria (Tim Okamura <Canada>)
Welkom in deze kerk, u, die voor het eerst met ons verbonden
bent, en u, die hier kind aan huis bent in de “Oude Lutherse”.
Kerstmorgen!
Opnieuw vieren we het feest van Kerstmis, in het licht van de
zo vertrouwde beelden en melodieën, de geuren en klanken en
kleuren. En toch is alles anders dit jaar!
Velen van ons zitten vanmiddag voor het eerst in jaren in een
kleine kring om de tafel, of ze zijn geheel alleen! En hier in de
kerk zijn we vanochtend maar met een zeer beperkte groep, om
te zorgen dat de dienst plaats kan vinden en online te volgen is.
Maar juist daarom vieren we, dat het “levenslicht”, de hoop op
een vervuld en vruchtbaar en overvloeiend leven, het zal
winnen van alle angst en lege nietigheid, die een mensenleven
en een hele samenleving in de greep kan krijgen.
Dat is de hoop - het vertrouwen, - het ‘geloof’ zou je kunnen
zeggen, dat generaties en generaties voor ons heeft gedragen
door de moeilijke momenten en ervaringen heen.
Deze hoop hebben mensen in de viering van dit feest herkend
en in deze hoop hebben ze elkaar bemoedigd.
Deze hoop heeft ook vandaag niets van haar relevantie voor het
leven en de menselijkheid verloren, ook en juist in tijden van
corona.
Moge u dit in deze viering ervaren: Opgetild te worden op de
vleugels van de muziek, je gedragen te weten door de warmte
en genegenheid van woorden en van stiltes, en van daaruit uit
te durven kijken naar wellicht nieuwe en onverwachte
levensperspectieven voor u zelf en voor wie aan onze zorg zijn
toevertrouwd, dichtbij en ver weg.
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Wij vieren vandaag ook het avondmaal, de eucharistie, als
gemeente van mensen die samen genodigd zijn aan de tafel van
de Heer.
Degene die dit deel van de viering thuis met ons meevieren
hebben wellicht brood en wijn en misschien ook een kaars klaar
gezet. Wij zijn met elkaar verbonden, over alle
“afstandsregels” heen.
In de diepste spirituele zin van het woord kan niets ons van
elkaar en van de eenheid in Christus scheiden.
Ook het virus kan dat niet, noch het feit dat wij ons fysiek in
verschillende ruimtes bevinden.
De “gemeenschap met alle heiligen” die wij in het avondmaal
vieren en ervaren, verbonden met en in Christus, bestaat altijd
al over alle afstanden in tijd en ruimte en over alle
gebrokenheden heen.
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Orgelspel
STILTE
Intocht
Zang: Angel’s Carol

(John Milford Rutter <1945>)

Have you heard the sound...
of the angel voices...
ringing out so sweetly...
ringing out so clear?
Have you seen the star...
shining out so brightly...
as a sign from God...
that Christ the Lord is here?
Have you heard the news...
that they bring from
heaven...
to the humble shepherds...
who have waited long?
Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!
Hear the angels sing
their joyful song.

He is come in love...
as the child of Mary.
In a simple stable...
we have seen his birth.
Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!
Hear the angels singing:
'Peace on earth'.
He will bring new light...
to a world in darkness...
like a bright star shining...
in the skies above.
He will bring new hope...
to the waiting nations.
When he comes to reign...
in purity and love.
Let the earth rejoice...
at the Saviour's coming.
Let the heavens answer...
with the joyful morn:
Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!
Hear the angels singin'
Christ is born
Hear the angels singin'
Christ is born...

He is come in peace...
in the winter's stillness...
like a gentle snowfall...
in the gentle night.
He is come in joy.
like the sun at morning...
filling all the world...
with radiance and with light.
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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
V: en die niet laat varen het werk dat Zijn hand begon.
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
Welkom

V: Antifoon
“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de
heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader,
Vredevorst.”(Jes 9,5)
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Zang: Gez 491

V: Antifoon
V: Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de
heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader,
Vredevorst.”
Gloria Patri
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Kyrie

(Gez 281, 1.4)

4 Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!
V:... en wij prijzen Gods wonderbare naam: ...
GLORIA

(Gez 487 ref)
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Zondagsgebed
Een kerstverhaal voor kinderen en andere “scherpe oren”
Muziek (instrumentaal)
HET WOORD
Schriftlezing

Jesaja 49, 13-16

Zang: Gez 874

Mijn ziel prijst de heilige naam van de Heer.
Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.
Sanctum nomen Domini
magnificat anima mea.
Lezing uit de brieven: 1 Johannes 1, 1-4
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V: Psalmwoord:
“Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van
Israel. De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning
van onze God.” (Ps 98,3)

Lezing van het Kerstevangelie
Lucas 2: 1-20
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze
eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius
over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven,
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam.
Zang: “Kind ons geboren…”
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Josef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de
stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David
afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren,
brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en
legde hem in een voederbak, omdat er voor hen nergens plaats
was.
Zang: Wiegenlied “Iradila Sina…” <russ.> (Arvo Pärt <1935>)
(“Zij baarde hem en lede hem in een voederbak, omdat er geen
plaats voor hen was in de herberg”)
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het
veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een
engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het
stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel
zei tegen hen:
'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat
het hele volk met grote vreugde zal vervullen!’
Zang: “Kind ons geboren…”
‘Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.
Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek
gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij
de engel een groot hemels leger dat God prees met de
woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde
voor alle mensen die hij liefheeft.'
Zang: “Kind ons geboren…”
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Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de
herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met
eigen ogen te zien wat er
gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze
gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het
kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden
ze wat hun over dat kind was gezegd.
Zang: “Kind ons geboren…”
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders
tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in
haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug,
terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en
gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.
V: 'In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God”.
Respons:

VERKONDIGING
HET ANTWOORD
Zang: Wiegenlied “Kuus, kuus, kallike” (Arvo Pärt <1935>)
(“Still still, lieveling...”)
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Inzameling van de gaven
De collecte is in gelijke delen bestemd voor het diaconale en
pastorale werk van onze gemeente. Het diaconale doel
vandaag is: Kinderen in de knel –
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland...
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten... Zo
wachten duizenden bange kinderen in Griekse
vluchtelingenkampen op de winter die komt. De situatie in de
vluchtelingenkampen is mensonwaardig. Veel mensen
bivakkeren noodgedwongen in fragiele, zelfgemaakte bouwsels
diewegwaaien als er veel wind staat. Medische zorg is er
nauwelijks, ook niet voor zwangeren, pasgeboren baby’s en
chronische zieken. Er is geen hulp voor getraumatiseerden. Het
is er onveilig en er is veel geweld tussen verschillende
bevolkingsgroepen.
Via partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in
Griekenland. Bij aankomst worden ze welkom geheten, krijgen
ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze
informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van
documenten. Kinderen krijgen les op een veilige plek buiten
het kamp. Waar mogelijk worden vluchtelingen geholpen naar
een betere plek.
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 ).
Zie voor recente informatie ook www.diaconie.com. Namens de
mensen die u helpt met uw gift en namens de gemeente en haar
diaconie, hartelijk dank voor uw steun.
Wilt u ons werk als gemeente in het algemeen steunen, dan kan
dat via een gift op de hieronder genoemde rekening.
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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

Voorganger: Gebed over de gaven 
Voorganger: Voorbeden, stil gebed
Na elke voorbede die eindigt op: “zo bidden wij…”
klinkt als respons:

Vredegroet
V: De vrede van de Heer zij met u allen.
Gemeente: AMEN
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<Om “veilig afstand te houden” groeten wij elkaar
met een buiging en een hand op het hart>
Viering Heilig Avondmaal
V:

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.

V: Credo /Geloofsbelijdenis
Heer God, soms kunnen wij tastende zeggen:
Ik geloof in u,
mijn leven rust in U.
U hebt mij gekend, nog voordat ik geboren werd.
U wacht op mij aan het einde van mijn dagen
en ontsluit mij Uw eeuwigheid.
Heer God, soms kunnen wij tastende zeggen:
Ik geloof in u, God.
In Jezus van Nazareth bent Gij kenbaar.
U hebt mij aanvaard, nog voordat ik dit begreep.
U wilt de wereld veranderen, vandaag en hier.
Ik geloof in u, God.
In Uw adem word ik vrij.
U hebt in mij geplant het verlangen naar vrede en
gerechtigheid.
U richt mij op en weeft – ook door mij – aan Uw eeuwigheid.
Heer God, soms kunnen wij tastende zeggen:
Ik geloof in u, God, soms, werkelijk.
Maak mijn geloof sterk,
en sterk mij met uw Woord in brood en wijn.
Amen
(auteur onbekend)
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Praefatie

V: Lofprijzing
Zingen: Sanctus en Benedictus

Voorganger: Tafelgebed, met daarin opgenomen:
Onze Vader (gezamenlijk)
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 DE BOZE.
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Zingen: Agnus Dei

Communio / Delen van Brood en Wijn
in de Gemeenschap met alle Heiligen
Musica sub communione
Dankgebed
(Wisselzang V/G)
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Slotlied: Gez 487

2 Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
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Gloria in excelsis Deo.
V: ZENDING

V: ZEGEN
Muziek instrumental:
Aria in classic style for harp and organ
(Marcel Grandjany <1891-1975>)
Wilt u inhoudelijk reageren op deze dienst? Wij stellen uw
mening en gedachten zeer op prijs. U kunt reageren via e-mail:
a.woehle@luthersamsterdam.nl
Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de
livestreams van de erediensten. Wilt u in deze zin reageren? Wij
stellen uw feedback zeer op prijs. U kunt reageren via de link
van het feedbackformulier in de beschrijving onder de video van
de livestream.
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HULP GEVRAAGD!
In deze bijzondere tijden van corona heeft u ongetwijfeld wel
eens een of meerdere LIVESTREAMS van de erediensten in de
Oude Lutherse Kerk bekeken. Door de livestreams kunnen wij
de erediensten op gepaste afstand tot elkaar voortzetten en
blijven wij digitaal met elkaar verbonden. Ook in de toekomst
willen wij dit voorzetten, ook wanneer wij weer fysiek samen
zullen komen.
Iedere zondag zetten meerdere vrijwilligers zich in om de
livestreams technisch mogelijk te maken. In de toekomst hopen
wij dit “livestream-team” uit te kunnen breiden. Wij zoeken
daarom enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor
het voortzetten ervan. Als u ons hierbij wilt helpen kunt u zich
melden bij Joren Reichel (jorenreichel@luthersamsterdam.nl).
Ook als u pas later, na de coronaperiode, zou willen bijdragen,
of eerst meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft over de
technische werkzaamheden kunt u contact opnemen via
bovenstaand e-mailadres.
Er is geen grote technische voorkennis vereist. Wel is enige
algemene technische vaardigheid en handigheid wenselijk, of
de vaardigheid om gemakkelijk technische vaardigheden te
kunnen leren. Uiteraard ontvangt u technische instructies
m.b.t. de apparatuur, en heeft u alle mogelijkheid om vragen
te stellen.
Wij willen u vragen om dit bericht te delen met iedereen van
wie u vermoedt dat hij of zij ons wellicht hierbij zou kunnen
helpen. Zo hopen wij in de toekomst het livestreamen van de
erediensten gezamenlijk voort te kunnen zetten.
Hartelijke groet,
Joren Reichel (ouderling)
HEILZAME VERWERKING VAN HET SLAVERNIJVERLEDEN VOOR
'WIT' EN ‘ZWART’
TENTOONSTELLING opent (na de lockdown) weer na
19 januari in het LUTHER MUSEUM AMSTERDAM.
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Racisme kent vele gezichten. In de verhouding van "wit" en
"zwart" speelt daarbij de historische en sociale realiteit van
slavernij een rol.
In de afgelopen drie jaar is er
vanuit de Evangelisch Lutherse
gemeente van Amsterdam in
samenwerking met de EBG
(Evangelische Broedergemeente
Amsterdam) en het
NiNSee (Nationaal instituut
Nederlands Slavernijverleden en erfenis) een proces op gang
gebracht van bewuste
waarneming en verwerking van de
eigen betrokkenheid bij de
Transatlantische slavernij in het
verleden, en de weinig bewuste
"erfenis" en doorwerking daarvan in de huidige structuren van
de maatschappij en de eigen gemeenschap.
De publicatie "HEILZAME VERWERKING..." vat overwegingen
samen, die in de afgelopen jaren op symposia in de Oude
Lutherse Kerk naar voren zijn gekomen. Het boek is te bestellen
via slubdenhaag@hetnet.nl en kost € 18.50. Daarbij zijn de
verzendkosten in Nederland inbegrepen.
Als vervolg op dit boek is er nu vanaf 1 November 2020 een
TENTOONSTELLING georganiseerd in het Luther Museum
Amsterdam (www.luthermuseum.nl; Nieuwe Keizersgracht
570, Amsterdam). In deze expositie wordt zichtbaar gemaakt
hoe de dubbele moraal van de slavernij zowel de zwarte als
ook de witte gemeenschap beïnvloedt, en hoe dat terugkomt in
de verhouding tussen ‘wit’ en ‘zwart’ en misschien ook wel
tussen ‘zwart’ en ‘zwart’.
Contact: info@diaconie.com of
bmgallant@hotmail.com of
a.woehle@luthersamsterdam.nl
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Eerstkomende erediensten OUDE LUTHERSE KERK
(DE VIERINGEN ZIJN IN IEDER GEVAL T/M 17 JANUARI ALLEN
“ENKEL ONLINE” TE VOLGEN/BEZOEKEN!!!)
27 december 10.30 uur, Eerste Kerstzondag,
dr Cristina Pumplun
3 januari 2021 – 10.30 uur, Epifanie, ds Andreas Wöhle
(Nieuwjaarsreceptie <corona beleid>)
Wie wil kan bij deze viering ook via ZOOM
aanwezig zijn (wij werken nog aan de
techniek maar zijn van goede hoop) en aan
het einde met ons “proosten” op het nieuwe
– en wij hopen minder “corona bepaalde” jaar 2021:
Viering en Nieuwjaarsreceptie in de Oude
Lutherse Kerk, 3 januari 10.30 uur
https://us02web.zoom.us/j/86159290546
10 januari 2021 - 10.30 uur, 1e na Epifanie, ds André vd Stoel
17 januari 2021 – 10.30 uur, 2e na Epifanie, ds Andreas Wöhle
24 januari 2021 – 10.30 uur, 3e na Epifanie, ds Marieke Brouwer
(Viering Heilig Avondmaal)

21

VIERINGEN IN DE OUDE LUTHERSE KERK
ENKEL ONLINE TE VOLGEN T/M 17 JANUARIE !!!
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 Marieke Brouwer: 020-6422373
mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl
Centrum en Huis op het Spui
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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