Verbinding

Exaudi (hoor) of Wezenzondag
Zevende zondag van Pasen
Oude Lutherse Kerk
Amsterdam,
29 mei 2022
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Welkom in deze kerk, u, die hier als vanouds meeviert, online
en fysiek, en ook u die wellicht voor het eerst aanschuift in de
“Oude Lutherse”.
Vandaag is het de zevende van Pasen, een zondag die net als
alle andere zondagen na Pasen een bepaalde naam, een titel
heeft. Deze zondag is genoemd naar woorden uit Psalm 27
Exaudi – hoor. De andere naam is Wezenzondag, de zondag
tussen Hemelvaart en Pinksteren, ontleend aan Johannes 14:18
waarin Jezus zegt dat hij zijn discipelen niet als wezen zal
achterlaten. We horen over in verbinding blijven met God en
met mensen, en ik verbind dat met mijn werk als predikant
geestelijk verzorger bij ’s Heeren Loo, een instelling voor
mensen met een verstandelijke handicap.

Voor in de kerk bij de icoon zijn er kaarsen beschikbaar
om een lichtje aan te steken voor een dierbare, voor licht in
een moeilijke situatie, voor iemand die u wilt opdragen aan
God...
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Afbeelding voorkant: driepoot uit één stuk hout gemaakt kan
alleen zó in balans staan
Muziek
INTOCHT
Lied 212: 1-5

(Wij gaan staan)

Laten wij zingend deze dag beginnen
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2 Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!
3 Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!
4 Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
5 Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja!
DE VOORBEREIDING

(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.
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. V
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G: AMEN

(Wij gaan zitten)
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Welkom
V: Antifoon
Halleluja! Luister naar mij, Heer, om U roep ik. Halleluja!
Verberg U toch niet voor mij. Halleluja! Halleluja!
Ps 27: 1.4
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4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!
V: Antifoon
Halleluja! Luister naar mij, Heer, om U roep ik. Halleluja!
Verberg U toch niet voor mij. Halleluja! Halleluja!
Allen:

Kyrie
V: ‘Laten we de Heer aanroepen voor de nood op deze wereld
én zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen
einde...’
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V/Allen:

V/Allen:

HET WOORD
Zondagsgebed
Eerste Schriftlezing: Openbaring 4:2-11
Zingen: Psalm 47:3
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Lezing uit de brieven: I Petrus 4:7b-11
Lied 667: 1-6

2 Hij leeft
in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint.
3 Hij leeft
in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond.
4 Hij leeft
waar het brood wordt gebroken,
Hij leeft van hand tot hand.
Verloochend of weersproken,
nog steeds wordt Hij voortgeplant.
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5 Hij leeft
in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over allen heen.
6 Gij leeft
voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.
V: PSALMWOORD: “God heerst als koning over de volken, God
zetelt op zijn heilige troon. (Psalm 47:9)

Lezing uit het Evangelie
V: "Lezing uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 17, de
verzen 14 tot en met 26
V: [lezing van het Evangelie]
(gemeente gaat staan)
V: "In de woorden uit de Schrift horen wij Het Woord van de
Levende God."
Acclamatie
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VERKONDIGING
HET ANTWOORD
Lied 881 - 2x en daarna 2x in canon (2 partijen)

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.
De diaken van dienst zal een toelichting geven op het diaconaal
project voor deze zondag.
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.
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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 xyzactiviteit… Oude Lutherse Kerk”.
Ons banknummer is NL45ABNA0543629945 – ABNANL2A t.n.v.
College Kerkrentmeesters ELG Amsterdam.
Orgelspel onder de collecte
Voorganger: Gebed over de gaven
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Na elke voorbede (eindigend op: “Wij roepen u aan”)

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
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EN VERGEEF ONS ONZE SCHULD
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN.
LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE.

Vredegroet
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
Slotlied: lied 725: 1-4

(gemeente staat)
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2 O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in ’t zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!

3 Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.
4 Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!

DISMISSIO (heenzending)

V:

(zegen) V

Muziek
Na de viering bent u van harte uitgenodigd in de Tetterodezaal
om elkaar te ontmoeten bij een kopje thee of koffie.
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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.
Vieringen in en vanuit de Oude Luthers Kerk
29 mei 2022, 10:30 uur, voorganger ds Alida Groeneveld
5 juni 2022, 10:30 uur, voorganger ds André van der Stoel
PINKSTEREN
12 juni 2022, 10:30 uur, voorgangers ds Andreas Wöhle en drs
Gerrit Riemer
19 juni 2022, 10:30 uur, voorganger ds Mirella Klomp
Activiteiten
30 mei, 19:30 uur MAARTEN LUTHER KERK (MLK)
Oost-West ... Criteria van een integere spiritualiteit
Podiumgesprek n.a.v.
Ernst Stern (Wat zal men doen? / Amsterdam 2001)
Dr Alfred Scheepers (Godsdienstfilosoof) en
Dr Andreas Wöhle (theoloog) gaan in gesprek over
perspectieven op spiritualiteit in het licht van de
dialoog der religies.
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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 Marieke Brouwer: 020-6422373
mariekebrouwer@luthersamsterdam.nl
Centrum en Huis op het Spui
n.b. ds Marieke Brouwer zal ivm ziekteverlof op dit moment
geen pastoraat verzorgen
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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