Orde van Dienst
ZONDAG 15 MEI 2022

4E4

Predikant:
Organist:

Ds. Herman Koetsveld
Evan Bogerd

Tijdens de dienst:
De doop van Anton en Irene van Kreuningen
De bevestiging tot diaken van Maaike Luttikhuis

Ter voorbereiding op de dienst is er orgelspel. Wij vragen u vriendelijk om tijdens het
orgelspel stilte in acht te nemen.

Orgelspel:

Preludium en fuga in C-dur, BWV 553
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Na een korte intonatie door de organist staan wij op en zingen het

Openingslied:

Psalm 98: 1 en 2

Tekst Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit
Melodie Straatsburg 1545/Genève 1551 – Psalm 118

Votum en groet
Gemeente gaat zitten

Lied van welkom en opmaat naar de doop:
Gezang 287: 1, 2 en 3

Tekst André Troost
Melodie Mühlhausen1662/Halle 1704 – ‘Morgenglanz der Ewigkeit’

De doop
Lied:

(de kinderen mogen naar voren komen)

Kind, wij dragen je op handen: 1 en 2
Tekst Hanna Lam
Melodie Jos van der Kooy

Presentatie en vraag naar het verlangen om te laten dopen
Doopgebed
Lied:

Kind, wij dragen je op handen: 3 en 4

Gesprek met de kinderen
Doop en handoplegging
Lied:

Kind, wij dragen je op handen: 5 en 6

Aanvaarding: Belofte van de ouders en de gemeente

(allen gaan staan)

Voorganger: Gemeente van Christus, wilt u Anton en Irene ontvangen in
uw midden om hen in woord en daad te bewaren bij het hartsgeheim van
de gemeente, opdat zij de weg van geloof, hoop en liefde zullen leren gaan?
Allen: Ja, dat beloven wij!
Overhandiging doopkaarsen

(allen gaan zitten)

Lied:

Kind, wij dragen je op handen: 7 en 8

Onder het naspel gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

Gebed bij de opening van de Schrift
1ste Schriftlezing:

Deuteronomium 6: 1-9 (NBV21)

Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de ENE, uw God,
moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit
zult nemen.
U moet voor de ENE, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten
en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor
uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang leven. Luister dus, Israël, en
neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat
overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de
ENE, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.
De ENE is de enige.
Luister, Israël: de ENE, onze God, de ENE is de enige!
Heb de ENE, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
kracht.
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw
kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat
en als u opstaat.
Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze
op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
Lied:

Gezang 316: 1 en 2

2e Schriftlezing:

Johannes 13: 31-35 (NBV21)

Tekst Jan Wit
Melodie Genève 1551 – Psalm 113

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar
geworden, en door Hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door Hem
zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu
onmiddellijk.
Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar
wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen
ga, daar kunnen jullie niet komen.”
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo
moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien
dat jullie mijn leerlingen zijn.’
Lied:

Gezang 316: 4

Prediking
Meditatief orgelspel: Improvisatie - Evan Bogerd
Bevestiging ambtsdrager
Lied:

Gezang 360: 1, 2, 3 en 4

Tekst anoniem – ‘Veni Creator Spiritus’
Vertaling Jan Willem Schulte Nordholt
Melodie 9e eeuw

Inleidende woorden – gebed – belofte – zegening
Allen gaan staan

Voorganger: Gemeente van Christus, wilt u beloven Maaike Luttikhuis als
ambtsdrager te aanvaarden, haar te omringen met uw medeleven en haar te
dragen in uw gebeden en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?
Allen: Ja, dat beloven wij!
Lied:

(allen gaan zitten)

Gezang 362: 1 en 2

Tekst Huub Oosterhuis
Melodie Bernard Huibers – ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw troon’

Gebeden, stil gebed, besloten met het Gebed des Heren

(onder klokgelui)

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen
Inzameling der gaven tijdens het orgelspel

de collectezakken worden van achteren naar voren doorgegeven

1ste rondgang in de groene collectezak:
Deze stedelijke collecte is voor leefgemeenschappen in Amsterdam. Op
verschillende plekken in Amsterdam zijn christelijke leefgemeenschappen
gevestigd. Op uiteenlopende en creatieve wijze en vanuit christelijke inspiratie,
proberen zij een positieve, verbindende kracht te zijn in de verschillende

Amsterdamse buurten. Dit doen ze door simpelweg ‘aanwezig’ of een ‘buur’ te
zijn, maar óók door het organiseren van buurtmaaltijden en activiteiten voor de
wijk.
2e rondgang in de zwarte collectezak:
Deze collecte is bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Ons
kerkgebouw is twee jaar geleden nog grotendeels prachtig gerestaureerd, maar
de binnenrestauratie is toen niet helemaal af gekomen. Om ons monumentale
gebouw in goede conditie te houden, vindt het restant van de noodzakelijke
werkzaamheden nu plaats. Helpt u mee om de kosten hiervan te dekken?
Uitgangscollecte:
In de Westerkerk zijn we gezegend met een tweetal prachtige orgels. In (en
na) de kerkdienst nemen de orgels een belangrijke plaats in. Het moet door
professionals gestemd en onderhouden worden. Daarom vandaag een collecte
voor het onderhoud van onze orgels.
Orgelspel:

Improvisatie
Evan Bogerd

Tijdens de collecten komen de kinderen terug in de kerk

Opdracht van de gaven
Slotlied:

Gezang 422

Tekst Arne Jonges
Melodie Willem Vogel - ‘God die leven hebt gegeven’

Zegen
Gemeente:

Orgelspel:

(staande gezongen)

Fuga in a-Moll, BWV 543

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Kerkdiensten:
• Zondag 22 mei 10.30 uur Ds. S. Ypma
Organist Evan Bogerd
• Zondag 29 mei 10.30 uur Ds. R. Israël
Organist Leonard Seeleman
• Zondag 29 mei 17.00 uur Ds. H. Koetsveld, Cantatedienst
Organist Jos van der Kooy
Claudio Monteverdi - Vespro della Beata Vergine X, XI, XII
Uitvoerenden: Westerkerkkoor, Ensemble ’t Kabinet en solisten
o.l.v. JanJoost van Elburg
U kunt alle diensten (behalve de cantatediensten) van de Westerkerk volgen via
de livestream!
De kerkdiensten in de Westerkerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl.
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.
Gesprek en ontmoeting
Heeft u behoefte aan een gesprek? U mag ds. Koetsveld daar altijd voor
benaderen via 020 - 846 56 44 of hkoetsveld@westerkerk.nl. Een afspraak is zo
gemaakt.
Dat kan natuurlijk ook via het secretariaat van de Wester of via pastoraal
ouderling Harmke van de Fliert: 06 - 20 98 36 41 of hvdfliert@xs4all.nl.
Braambosgebeden in de Paastijd
Een half uur rust te midden van het drukke stadsgewoel op vrijdagmiddag in de
weken voor Pasen rond de kaarsen in het ‘Brandend Braambos’ in de
Westerkerk. Er klinkt orgelmuziek passend voor deze tijd van het jaar. We
horen teksten uit de Bijbel en goede woorden. Er is ruimte voor stilte, gebeden
en een lied.
Data: 20 – 27 mei; 3 – 10 juni
Tijd: 17.00 - 17.30 uur (inloop van 16.45 - 17.00 uur)
Eindexamenkandidaten
Donderdag zijn de eindexamens in Nederland gestart. Als Westerkerkgemeente
willen we laten weten dat we de eindexamenkandidaten in deze spannende
periode steunen door diegene die we kennen een kleine attentie te sturen.
Bent of kent u een middelbare scholier? Wilt u dat laten weten aan de Wester?
Voor de attentie is het fijn om uw naam en de naam en adresgegevens van de
eindexamenkandidaat te ontvangen.

Deze gegevens kunt u na de dienst achterlaten of een mail sturen naar
info@westerkerk.nl. Namen van medescholieren, kinderen, kleinkinderen en
andere van de Wester verbonden eindexamenscholieren zijn welkom. Na
gebruik van de gegevens zullen we deze verwijderen.
Duyschot Orgelconcours
In samenwerking met het Grachtenfestival organiseren wij een heus
orgelconcours. Jonge talentvolle organisten krijgen de kans op een optreden
tijdens het festival. Uiteraard moet daar om gestreden worden.
Dat gebeurt in twee categorieën: junioren tot 21 en conservatoriumstudenten.
Zij worden beoordeeld door een kundige jury: Hayo Boerema (Rotterdam), Jaap
Zwart (Hattem) en Anton Pauw (Haarlem).
Het evenement is verdeeld over twee dagen. Op zaterdag 21 mei vindt de
voorronde plaats van 10.00 uur tot 17.00 uur. U kunt dat meemaken, er is vrij
inloop en tevens vrije toegang. Wel is er een collecte om de kosten te dekken.
De finale staat gepland op woensdag 25 mei om 19.30 uur.
De drie beste kandidaten per categorie gaan hier definitief de strijd aan voor de
prijzen. Ergens tussen 21.30 en 22.00 wordt de uitslag verwacht. Een unicum
om mee te maken, de talenten van nu kunnen immers de sterren van de
toekomst zijn!
Kerk open: 19.00 uur, aanvang: 19.30 uur.
Kaarten á € 12,50 zijn verkrijgbaar via Eventbrite en zijn tevens te koop bij de
inloop.
Concert: Gregorian Grace
Overweldigende gezangen – als van een andere wereld!
Datum: zondag 22 mei 2022
Aanvang: 19.00 uur, duur 120 minuten, inclusief pauze
Voor meer informatie en tickets: www.gregorian-grace.nl
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)

