Orde van Dienst
ZONDAG 16 JANUARI 2022

4E4

Predikant:
Organist:
m.m.v.

ds. Herman Koetsveld
Evan Bogerd
Elena van Slogteren, sopraan

Orgel:

Schafe können sicher weiden

Lied:

Psalm 66: 3

uit cantate BWV 208, arr. A. Isoir
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Tekst Ad den Besten en Gerrit Kamphuis
Melodie Straatsburg 1545/Genève 1551 – Psalm 118

Bemoediging en groet
Lied:

Psalm 66: 7

Gebed bij de opening van de Schrift
Lied:

Gezang 324: 1 en 3

Lezing:

Johannes 2: 1-12 (NBV21)

Tekst Huub Oosterhuis
Melodie Antoine Oomen

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus
was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
Lied:

Gezang 525

Tekst Muus Jacobse, bij Johannes 2, 1-10
Melodie Willem Vogel

Vervolg Lezing
Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben
geen wijn meer.’ ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet
gekomen.’ Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie
zegt, wat het ook is.’
Vervolg Gezang 525
Vervolg Lezing
Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk
met een inhoud van twee à drie metrete. Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de
vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit,
en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. En toen de
ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet
waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden
wisten het wel – riep hij de bruidegom 1en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn
gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar
u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’

Vervolg Gezang 525
Vervolg Lezing
Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn
grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna ging Hij naar Kafarnaüm,
met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen, en daar bleven ze een paar
dagen.
Vervolg Gezang 525
Overdenking
Orgel en sopraan:

Gebet

F. Liszt 1811-1886
Vertaling Cristina Pumplun

Gebeden, stil gebed, besloten met het Gebed des Heren
Slotlied:

(onder klokgelui)

Gezang 791: 1, 3, 5 en 6

Tekst Sytze de Vries
Melodie John Stainer – Love Divine

Zegen
Orgelspel:

Fuga in D-Dur, BWV 532
Johann Sebastian Bach

Inzameling der gaven
1ste collectedoel:
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor
gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Gevangenen worden
ondersteund tijdens hun verblijf in de gevangenis, en de periode daarna van reintegratie in hun familie, leefomgeving en arbeidssituatie. Ook bieden we steun
aan families van gevangenen. Met ruim 650 vrijwilligers proberen we iets voor
hun gevangen medemens te betekenen door een luisterend oor te bieden en
proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning.
Misdaad verdient straf, maar Bijbelse gerechtigheid vraagt ook om
barmhartigheid en bewogenheid. We hopen dat door de gesprekken heen
(ex)gevangenen geraakt worden en een nieuw begin weten te maken. Helpt u
mee?
2e collectedoel:
In de Westerkerk zijn we gezegend met een tweetal prachtige orgels. In de
kerkdienst neemt het orgel een belangrijke plaats in. Het moet door
professionals gestemd en onderhouden worden. Daarom vandaag een collecte
voor het onderhoud van onze orgels.

3e collectedoel:
Deze collecte is bestemd voor onze kerk. In de afgelopen periode, waarin we al
geruime tijd helaas geen erediensten kunnen houden, zijn de collecteopbrengsten zeer sterk teruggelopen. Echter, veel kosten lopen uiteraard
gewoon door. Uw gift wordt besteed aan de zaken die nodig zijn om ons
gemeenteleven mogelijk te blijven maken. Denk hierbij aan de kosten voor de
streaming, liturgieën, kantoorkosten, gas, elektra en water, onderhoud,
verzekeringen, schoonmaakkosten etc. Van harte bij u aanbevolen!
U kunt uw bijdrage op de volgende manieren overmaken:
1. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
2. De GIVT app
Hartelijk dank!
Kerkdiensten:
• Zondag 23 januari, 10.30 uur Ds. H. Koetsveld
Organist Evan Bogerd
• Zondag 30 januari, 10.30 uur Dr. C.M. Pumplun
Organist Evan Bogerd
U kunt alle diensten van de Westerkerk volgen via de livestream!
De kerkdiensten in de Westerkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl en
YouTube. Op de website van de Wester (www.westerkerk.nl) vindt u voor
aanvang van elke dienst de actuele link om de dienst live te kunnen volgen.
Kaarsjes branden in de Wester
Vanaf 4 januari is de Wester weer open voor het branden van een kaarsje op
de dinsdagen en vrijdagen van 15.30 tot 17.00 uur.
Actie Kerkbalans 2022 start 23 januari
Wat betekent de kerk voor u, voor jou? De antwoorden kunnen heel
verschillend zijn: een plek van ontmoeting met God en mensen, van bezinning
en rust, van aandacht voor de naasten dichtbij en ver weg, van vragen stellen.
Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk is! Wat de kerk financieel voor
u van waarde is kunt u laten blijken tijdens de Actie Kerkbalans. Volgende
week, zondag 23 januari, start Actie Kerkbalans 2022. De brief en
serviceformulier worden u na 23 januari per post toegestuurd.

Algemene informatie
• Op vrijdag voor de dienst van zondag kunt u de liturgie bekijken op de
website van de Westerkerk (onder Actueel op de homepage):
www.westerkerk.nl
• Volg de Westerkerk op Twitter (@Westerkerk1), Facebook (Westerkerk) en
Instagram (westerkerkamsterdam)
De heer/mevrouw:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
(s.v.p. aangeven wat van toepassing is)

• wil lid worden van de Westerkerkgemeente en
•
wil zich inschrijven (als u niet bij een PKN kerk staat ingeschreven)
•
wil zich laten overschrijven vanuit een andere PKN kerk
• wil een pastoraal gesprek
• wil een gratis email abonnement op het maandblad Tref en vraagt dit aan
via tref@westerkerk.nl
• wil een postabonnement op het maandblad Tref voor € 17,50 per jaar
• wil meer weten over de Westerkerkgemeente
Dit formulier graag opsturen naar:
Westerkerkgemeente: Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Als wijkgemeente van de Protestantse Kerk Amsterdam is de Westerkerk door
de belastingdienst aangewezen als ANBI.
Zowel de Stichting Cantatediensten Westerkerk als de Stichting Vrienden
Westerkerk zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI. Sinds
kort heeft ook de Duyschot Stichting de Culturele ANBI status.
Voor meer informatie: kijk op de website van de Belastingdienst of betreffende
organisatie.
Rekeningnummers van de Westerkerkgemeente
Kerkrentmeesters: NL47 RABO 0109 2797 00
Collecterekening: NL51 RABO 0313 5519 28
Stichting Vrienden Westerkerk: NL30 RABO 0109 9279 66
Diaconie Westerkerk: NL46 INGB 0004 9718 00
Stichting Cantatediensten Westerkerk: NL04 INGB 0003 8921 70
De Westerkerkgemeente maakt deel uit van de PKN

