Orde van Dienst
ZONDAG 30 MEI 2021

Predikant:
Organist:
Sopraan:

Ds. Sytze Ypma
Evan Bogerd
Elena van Slogteren

Dr. Sytze Ypma is sinds 2017 predikant in Franeker. Hij promoveerde in 2001 op de studie
Tussen God en gekte. Over zekerheid en symbolisering in geloof en psychose. Later schreef
hij nog het boek Geloof als antidepressivum. Hij is getrouwd met Anneke Meiners en zij
hebben drie kinderen.

Ter voorbereiding op de dienst is er orgelspel. Wij vragen u vriendelijk om tijdens het
orgelspel stilte in acht te nemen. De liederen worden door de sopraan gezongen.

Orgelspel:

Trio super: Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 664
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Na een korte intonatie door de organist staan wij op en luisteren naar het openingslied:

Openingslied:

Gezang 216: 1 en 2

Tekst Eleanor Farjeon - ‘Morning has broken’
Vertaling Andries Govaart
Melodie Keltische volksmelodie - BUNESSAN

Votum en groet
Vervolg openingslied: Gezang 216: 3
(Gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming
Loflied:

Gezang 302

Tekst Nikolaus Decius - Allein Gott in der Höh sei Ehr
Vertaling Dirk Christiaan Meyer jr, Jan Wit
Melodie Leipzig 1539

Gebed bij de opening van de Schrift
Afgerond met:

Gezang 333

Tekst Sytze de Vries
Muziek Willem Vogel

1ste Lezing:

Genesis 18: 1-15 (NBV)

De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het
heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent.
Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan.
Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei: ‘Heer,
wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u
laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom
intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op

krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw
dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag
aan.’
Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn
meel! Maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een
mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk
klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles
aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.
‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij.
Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw
vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter
de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de
jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze
in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben
immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de HEER aan
Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd
nog wel een kind ter wereld kan brengen?
Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over
precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ Geschrokken
ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’
Psalm 121 (NBV)
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Lied:

Gezang 324

2e Lezing:

Johannes 3: 1-16 (NBV)

Tekst Huub Oosterhuis
Melodie Antoine Oomen

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus.
Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar
bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de
wondertekenen doen die u verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u:
alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ ‘Hoe kan
iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet
voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ Jezus
antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God
binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is
geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren
moeten worden. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je
weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met
iedereen die uit de Geest geboren is.’ ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg
Nikodemus. ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent?
Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van
wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer
jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me
dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand
opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de
Mensenzoon?
De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de
slang omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven
heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Lied:

Gezang 339a

Melodie Frits Mehrtens

Prediking
Orgel en sopraan:

Pozdvihuji očí svých k horám (Psalm 121: 1-4)
Antonín Dvořák (1841-1904)

Gebeden, stil gebed,
Gebed des Heren
(gezamenlijk uitgesproken 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
in eeuwigheid.
Amen
Slotlied:

O hoe heerlijk, hoe heilig

(gemeente gaat staan)

Uit: Sytze de Vries, Liefste lied van overzee, nr. 32

Zegen – allen (gesproken): Amen!

Na de zegen gaan we weer zitten en luisteren naar het afsluitende orgelspel.
Daarna verlaten we op aangeven van de aanwijzers de kerk via beide uitgangen
aan de Keizersgracht-kant.
Orgelspel:

Fuga in G-Dur, BWV 541
Johann Sebastian Bach

Inzameling der gaven

Bij de twee uitgangen aan de achterkant van de kerk (Keizersgracht) staan
offerblokken voor de collectes. Geef alstublieft één bedrag voor de drie
collectes. Dat bedrag wordt verdeeld over de drie collectedoelen.
U kunt bij de rechter uitgang ook pinnen!
Geeft u gewoonlijk via GIVT? Dat kan natuurlijk ook, zelfs vanuit huis en
gesplitst in de drie collectes.
1ste collectedoel:
Deze collecte is voor de Voedselbank. We collecteren elk jaar meermaals voor
de uitgiftepunten van de Voedselbank Centrum/Oud-West, waarbij de
Diaconie van de Westerkerk nauw betrokken is. Minder voedsel en veel mensen
die iedere week een beroep op de voedselbank doen, maken het moeilijker de
pakketten samen te stellen. Door de gevolgen van de COVID-19 pandemie
wordt er vaker een beroep gedaan op de voedselbank. Extra financiële steun is
daarom nodig en uw bijdrage is van belang. Wij hopen weer op u te mogen
rekenen.
2e collectedoel:
Muziek is een belangrijk onderdeel van de eredienst in de Westerkerk. Er
worden onder andere muzikale bijdragen geleverd in de vorm van het
orgelspel door Evan Bogerd en ook andere musici dragen regelmatig bij aan de
invulling van de eredienst. Onlangs is ons Duyschotorgel geheel

gerestaureerd, maar er blijft geld nodig voor het onderhoud van onze orgels.
Uw gift wordt besteed aan het mogelijk blijven maken van muziekbijdragen
gedurende het hele jaar in onze Wester.
3e collectedoel:
Deze collecte heeft de wijkdiaconie van de Westerkerk bestemd voor de
wereldwijde hulpverlening van het Rode Kruis. De impact van het coronavirus is
wereldwijd, maar temeer in voorheen al kwetsbare gebieden, groot. De situatie
verandert iedere dag en het Rode Kruis past haar hulpverlening daar zo goed
mogelijk op aan. Het Rode Kruis biedt hulp daar waar de nood het hoogst is en
zij is er voor de meest kwetsbaren. Uw bijdrage is meer dan welkom.
Andere belangrijke zaken:
• De twee achterdeuren aan de Keizersgracht gaan open om de kerk te
verlaten. De achterste rij verlaat de kerk als eerste, daarna rij voor rij.
• Vriendelijk verzoek de aanwijzingen van de stoelaanwijzers op te volgen.
• Het is niet mogelijk om door de hoofddeur aan de Prinsengracht of via het
Prinsenhuis naar buiten te gaan.
• U wordt verzocht om niet in de kerk te blijven staan praten.
• Bij mooi weer staat bij de twee achteruitgangen de koffie klaar. U mag de
koffie buiten opdrinken. Denk wel graag aan de anderhalve meter!
• Ouders die kinderen in de crèche hebben, gaan ook via de achterdeuren
naar buiten en lopen buitenom terug naar de voorkant om hun kind bij de
crèche op te halen.
• De kinderen die in de kinderkerk zijn geweest, kunt u op de weg naar buiten
meenemen.
• Het is niet mogelijk om de predikant na de dienst te spreken. Mailen is prima
via hkoetsveld@westerkerk.nl
Kerkdiensten (aanmelden verplicht: kerkdienst@westerkerk.nl)

(alle data zijn onder voorbehoud, zie www.westerkerk.nl voor actuele informatie)

• Zondag 30 mei om 17.00 uur Dr. C.M. Pumplun
Organist Evan Bogerd
• Zondag 6 juni om 10.30 uur Prof. dr. H.P. de Roest
Organist Evan Bogerd
• Zondag 13 juni om 10.30 uur Ds. J.-G. Heetderks
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.
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.

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).

