Orde van Dienst
ZONDAG 14 DECEMBER 2014

Predikant: Prof. dr. A. Wessels
Organist: Jos van der Kooy
m.m.v. Anne Faber, hobo
NB In verband met een technisch defect, werkt de ringleiding alleen bij het stoelenblok
tegenover de kansel!

Professor Wessels is emeritus hoogleraar aan de Theologische faculteit van de Vrije
Universiteit van Amsterdam op het gebied van de Godsdienstwetenschap, in het
bijzonder de Islam. Hij werkte daarvoor in Egypte en Libanon. Laatste publicaties: ‘Het
Evangelie van Vincent van Gogh’ (Ten Have, Baarn 2009) en ‘Thora, Evangelie en Koran:
3 boeken, 2 steden, 1 verhaal’ (Kampen 2011, derde druk). Beide genoemde boeken zijn
eind vorig jaar in Amerika verschenen. Die over van Gogh onder de titel ‘The Art of Living’.

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

Orgelspel:

Improvisatie over Adventsliederen

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

Intochtslied:

Psalm 149 : 1 en 2
Tekst Jan Wit
Melodie Genève 1562

2. Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaderen.
De heilige reien naderen.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in ’s Heren heiligdom.
Votum en groet
Vervolg intochtslied: Psalm 149 : 3 en 5
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
en roem zijn grote macht.

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven,
Gods volk in volle vrede leven.
De boze vijand is verslagen.
Prijs ’s Heren welbehagen!
Na het duister der wereldnacht
blinkt de luister van Gods geslacht
Hemel en aarde stemmen saam
en prijzen ’s Heren naam.

Gemeente gaat zitten

Gesprek met de kinderen
Hobo en orgel:

Allegro en Andante uit Sonata g minor

William Babell (of Babel) (1689/1690 - 23 September 1723)

Hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

Inzameling der gaven tijdens muziek

De collectezakken worden van achter naar voren doorgegeven

1ste rondgang in de groene collectezak: Wij collecteren vanmorgen voor het
Dovenpastoraat, dat bijzondere aandacht verdient. Communicatie met dove
mensen vraagt veel inspanning. Vanuit de landelijke kerk wordt ondermeer op
het punt van communicatie deskundige ondersteuning geboden. Uw bijdrage
draagt daaraan mee.
2e rondgang in de zwarte collectezak: Met uw gift helpt u om de Westerkerk het
hele jaar door open te kunnen houden voor iedereen die behoefte heeft aan
een moment van bezinning en inspiratie in deze drukke stad.

Uitgangscollecte: Deze maand ziet de Westerkerk er altijd extra mooi versierd
uit, wat het werk is van een groot aantal vrijwilligers van de kerk onder leiding
van onze Bloemengroep. Het kost wel geld om dat te doen en uw bijdrage aan
deze collecte helpt mee om deze traditie te kunnen blijven voortzetten. Wij
hopen dat u ons daarbij wilt steunen met een royale gift.
Hobo en orgel:

Vivace en Allegro uit Sonata g minor
William Babell

Gebed
Schriftlezing:
1

1 Samuel 2 : 1 – 10 (Willibrord vertaling)

Toen bad Hanna:
‘Mijn hart juicht om de HEER;
om de HEER wordt mijn hoorn verheven.
Ik doe mijn mond open tegen mijn vijanden,
want ik verheug mij over uw hulp.
2
Er is geen Heilige als de HEER;
buiten U is er niemand,
er is geen rots als onze God.
3
Praat toch niet steeds zo verwaand,
zet niet zo’n grote mond op;
want de HEER is een alwetende God:
Hij weegt onze daden.
4
De boog van de sterken is gebroken;
zij die wankelden zijn met kracht omgord.
5
Zij die overvloed hadden, verhuren zich voor brood;
die honger leden, eten zich dik.
De onvruchtbare baart, tot zevenmaal toe;
de kinderrijke verwelkt.
6
De HEER brengt dood en laat leven,
Hij brengt naar de onderwereld en Hij haalt er weer uit.
7
De HEER maakt arm en maakt rijk,
Hij vernedert en Hij verheft.
8
Hij helpt de zwakke overeind uit het stof,
Hij haalt de arme weg uit het vuil
en geeft hem een plaats bij de machtigen;
een ereplaats wijst Hij hem toe.
Van de HEER zijn de zuilen van de aarde:
daarop heeft Hij de wereld gegrondvest.
9
Hij bewaakt de stappen van zijn vrome mensen,
maar de slechte mensen komen om in duisternis;
want de mens is niet sterk door eigen kracht.

10

Zij die het tegen de HEER opnemen, worden gebroken;
uit de hemel laat Hij zijn donder over hen rollen.
De HEER oordeelt over de aarde, tot aan haar grenzen.
Hij geeft kracht aan zijn koning
en verheft de hoorn van zijn gezalfde.’
Lucas 6 : 20 – 25 (Willibrord vertaling)
20

Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig de armen, voor jullie is
het koninkrijk van God. 21 Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te
eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. 22 Gelukkig zijn jullie
als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door
het slijk halen omwille van de Mensenzoon; 23 dans die dag van blijdschap,
want, vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden
hun voorvaders immers met de profeten. 24 Maar wee jullie, rijken, je hebt je
troost al binnen. 25 Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee
die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen.
Lied:

Gezang 66

2. Om wat God heeft gedaan
zal elk geslacht voortaan
alom mij zalig spreken:
o groot geheimenis
dat mij geschonken is
Zijn almacht is gebleken.

3. Hoe heilig is zijn naam!
Laat volk bij volk tesaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.

4. Des Heren kracht is groot;
zijn arm verstrooit, verstoot
die hoog zijn in hun ogen.
Hun tronen zijn niet meer,
maar gunstrijk wil de Heer
eenvoudigen verhogen.

5. De Heer vervult met goed
uit 's hemels overvloed
der hongerigen monden.
Hij ziet geen rijken aan,
maar heeft met al hun waan
hen ledig weggezonden.

6. Hij trok zich Israël aan,
Hij laat niet hulploos staan
die Abrams troost verwachten.
Groot en in eeuwigheid
is Gods barmhartigheid
voor duizenden geslachten!
Prediking
Lied:

Gezang 756

Tekst Lewis Henley – ‘Thy kingdom come, o God’
Vertaling Willem Barnard
Melodie Leighton George Hayne – St.Cecilia

2. Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

3. Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

5. Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

7. Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.

8. De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!
De kinderen komen terug van de nevendienst
U wordt verzocht uw kind(eren) zelf na de dienst op te halen bij het liturgisch centrum

Hobo en orgel:

Andante uit Partita g moll

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)

Gebed, stil gebed, besloten met het Gebed des Heren
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

(onder klokgelui)

Slotlied:

Psalm 72 : 4, 6 en 7

(staande gezongen)

Tekst Jan Willem Schulte Nordholt
Melodie Straatsburg 1545/Lyon 1547/Genève 1551

6. Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Zegen
Gemeente:

Orgelspel:

Praeludium et Fuga h moll BWV 544
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Pastoraal Ouderling
Na de dienst is er gelegenheid om een pastoraal ouderling te spreken. Tot een half uur na de
dienst treft u hem/haar bij het Brandend Braambos.
Iedereen is van harte welkom bij de koffie na de dienst. Deze wordt geschonken achter de
kansel. Mocht u vragen hebben of kennis willen maken, dan kunt u zich daar wenden tot een
van de kerkenraadsleden. Zij zijn herkenbaar aan hun Westerkerkbadge.
Afbeelding voorblad: Hanna en haar zoon Samuel, Rembrandt, 1650

Kerstattentie
In de Westerkerk is het traditie dat we een kerstattentie brengen bij
gemeenteleden die ziek zijn, of om wat voor reden dan ook niet naar de kerk
kunnen komen.
Heeft u vandaag tijd over om deze kerstgroet bij de mensen thuis te brengen,
dan zien wij u graag na de dienst bij de kersttafel.

Kerkdiensten
O
Zondag 21 dec. om 10.30 uur ds. F.W. Oosterwijk, Kerstzangdienst
Organisten Harmen Trimp, Jos van der Kooy
m.m.v. Cappella Westerkerk o.l.v. Jos van der Kooy en
Elena van Slogteren, sopraan
O
Woensdag 24 dec. om 22.30 uur ds. R.Q. Kouwijzer, Kerstnachtdienst
Organisten Harmen Trimp, Jos van der Kooy
m.m.v. Cappella Westerkerk o.l.v. Jos van der Kooy
O
Donderdag 25 dec. om 10.30 uur ds. A.A. van Berge, Eerste Kerstdag
Organist Jos van der Kooy m.m.v. Sabine Wüthrich, sopraan
O
Vrijdag 26 dec. om 10.30 uur ds. F.W. Oosterwijk, Tweede Kerstdag
Organist Jos van der Kooy
Cantatedienst: Magnificat Wq 215 C.Ph.E. Bach
Uitvoerenden: Westerkerkkoor, solisten en Ensemble ‘t Kabinet
o.l.v. JanJoost van Elburg
De Braambosgebeden van Advent
Op de zaterdagmiddag van 20 december van 13.00 – 13.40 uur
Wie houdt van een moment van rust en bezinning te midden van het
stadsgewoel van Amsterdam is van harte welkom.
De Braambosgebeden worden geleid door Cristina Pumplun, missionair vicaris.
Kinderkerk
Bij de kinderkerk hebben we rond de kerstperiode een leuk en vol programma,
noteer dus alvast de activiteiten in de agenda:
Zondag 14 december: feestelijke kerstviering bij de kinderkerk met
chocolademelk en lekkers.
Zondag 21 december (zangdienst): alle kinderen blijven bij hun ouders in de
kerk en kunnen uit volle borst meezingen. Voor de kinderen die niet zo lang stil
kunnen zitten is er opvang in het Prinsenhuis.
Op 25 december, eerste kerstdag, komt Robert Prager een mooi verhaal
vertellen. Altijd heel spannend!
De leiding van de kinderkerk hoopt de komende weken veel kinderen in de kerk
en bij de kinderkerk te zien.
Met Bach het jaar uit - Oudejaarsconcert door Jos van der Kooy, orgel
Zaterdag 27 december, aanvang 15.00 uur (toegang vrij)
Tussen kerst en de jaarwisseling is de kerk open voor bezoekers. Als afsluiting
van het jaar geeft Jos van der Kooy een Bach concert, 30 minuten lang of kort,
zodat ook kinderen ervan kunnen genieten.
Voor overige concerten: zie de Kerstfolder

Algemene informatie
O
Op vrijdag voor de dienst van zondag kunt u de liturgie bekijken op de
website van de Westerkerk (onder Agenda op de homepage):
www.westerkerk.nl
O
Wilt u de dienst thuis nog eens horen of wilt u familie of vrienden in de
gelegenheid stellen de dienst alsnog te volgen, bestel dan direct na de
dienst een cd bij de geluidsbank. Na vooruitbetaling van € 5.- wordt de cd
u toegezonden. Nabestellen kan ook via info@westerkerk.nl
O
Het secretariaat van de Westerkerk is maandag t/m vrijdag telefonisch
bereikbaar: 020-6247766. U kunt ook een e-mail sturen:
info@westerkerk.nl
O
U bent van harte welkom in de Westerwinkel waar u aantrekkelijke
cadeaus en prachtige boeken kunt kopen!
O
Volg de Westerkerk op Twitter (@Westerkerk1) en Facebook (Westerkerk
Amsterdam).
De heer/mevrouw:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
(s.v.p. aangeven wat van toepassing is)
O
O
O
O
O

wil lidmaat worden van de Westerkerkgemeente en
O wil zich inschrijven (als u niet bij een PKN kerk staat ingeschreven)
O wil zich laten overschrijven vanuit een andere PKN kerk
wil een pastoraal gesprek
wil een gratis e-mail abonnement op het maandblad Tref en vraagt dit aan via
tref@westerkerk.nl
wil een post- abonnement op het maandblad Tref voor € 13,00 per jaar
wil meer weten over de Westerkerkgemeente

Dit formulier afgeven bij het winkeltje in de Westerkerk of opsturen naar:
De Westerkerkgemeente: Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam
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
Kunstcentrum (Westerkerkkoor): NL04 INGB 0003 8921 70
De Westerkerkgemeente maakt deel uit van de PKN

