Orde van Dienst
ZONDAG 26 JUNI 2022

4E4

Predikant:
Orgel:

ds. Julia van Rijn
Evan Bogerd

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

Orgelspel:

Vater unser im Himmelreich
Georg Böhm (1661-1733)

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

Openingslied:

Gezang 215: 1,2 en 3

Tekst John Keble-‘New every morning is the love’
Vertaling Jan Jacob Thomson(1,2,6,7) en Willem Barnard(3,4,5)
Melodie Samuel Webbe-MELCOMBE

Votum en groet
Vervolg openingslied: Gezang 215: 5,6 en 7
(Gemeente gaat zitten)

Moment met de kinderen
Gebed om ontferming
Lied:

Gezang 150a: 1 en 3

Tekst Henry William Baker, bij Psalm 150-‘O Praise ye the Lord’
Vertaling Gert Landman
Melodie C.Hubert Parry- LAUDATE DOMINUM

Gebed bij de opening van de Schriften
1ste Schriftlezing:

1 Koningen 19: 19-21 (NBV21)

Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze
aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep
achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem
heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij
afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’
‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’
Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk
en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.
Lied:

Psalm 16: 1 en 3

Tekst Martinus Nijhoff
Melodie Genève 1551

2e Schriftlezing:

Lucas 9: 51-62 (NBV2021)

Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging Hij
vastberaden op weg naar Jeruzalem.Hij stuurde boden voor zich uit. In een
Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53wilden de
dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was,
vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal
verteren?’ Maar Hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze
gingen verder naar een ander dorp.
Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen Hem: ‘Ik zal U volgen
waarheen U ook gaat.’Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de
vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon heeft geen plaats waar Hij zijn
hoofd te ruste kan leggen.’ Tegen een ander zei Hij: ‘Volg Mij!’ Maar deze zei:
‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ Jezus zei
tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het
koninkrijk van God te verkondigen.’ Weer een ander zei: ‘Ik zal U volgen, Heer,
maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ Jezus zei
tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet
geschikt voor het koninkrijk van God.’
Lied:

Gezang 339a

Melodie Frits Mehrtens

Prediking
Lied:

Gezang 807

Tekst Huub Oosterhuis
Melodie Tera de Marez Oyens

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 muziek

de collectezakken worden van achter naar voren doorgegeven

1ste rondgang in de groene collectezak:

Deze landelijke collecte is voor het werk van Kerk in Actie voor
ongedocumenteerden. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen
bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland.
Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst
op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in
Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede
in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de
veerkracht van deze mensen.
2e rondgang in de zwarte collectezak:

Deze collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten.
Wat hebben we dat lange tijd gedurende de coronacrisis enorm
gemist! Heerlijk dat we nu weer samen mogen komen. Uw gift wordt
besteed aan alle middelen die nodig zijn om de eredienst week in,
week uit tot stand te brengen. Denk daarbij onder andere ook aan de
audiovisuele ondersteuning, die het bereik van de dienst nog eens
vergroot. Van harte aanbevolen.
Uitgangscollecte:

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. Niet zo lang geleden
is ons Duyschot-orgel 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.
Orgelspel:

Improvisatie

Evan Bogerd (1993)

Tijdens de collecten komen de kinderen terug in de kerk

Opdracht der gaven

Slotlied:

Gezang 315

Tekst Fedde Schurer
Melodie Johannes Gijsbertus Bastiaans- ‘Straks groeten w’onze
moederstranden’

Zegen
Gemeente

Orgelspel:

Fuga in g-Moll, BWV 542

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Kerkdiensten:
• Zondag 19 juni 10.30 uur Ds. H. Koetsveld, Doopdienst
Organist Evan Bogerd
• Zondag 26 juni 10.30 uur Ds. J. van Rijn
Organist Evan Bogerd
Gemeentebijeenkomst 3 juli
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentebijeenkomst die zondag
3 juli aansluitend aan de eredienst gehouden wordt.
Na de koffie wordt u verzocht rond het liturgisch centrum plaats te nemen.
U wordt geïnformeerd over diverse zaken en natuurlijk krijgt u de gelegenheid
om uw vragen te stellen.
Wij rekenen op uw betrokkenheid bij het reilen en zeilen in de Wester!
Lunchpauzeconcerten op woensdag, 13.00 uur
Toegang vrij, collecte na afloop
Woensdag 29 juni
Woensdag 6 juli
Woensdag 13 juli
Woensdag 20 juli

Evan Bogerd
Leonard Seeleman
geen lunchconcert
Maarten Wilmink

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

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

