Zondagavond
18 juli 2021

Komende diensten
Zo 25 10.00 uur, ds. W.P. Vermeulen (Utrecht)
18.30 uur, ds. J. Van Dijk (Zeist)

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente
Amsterdam

Zo 01 10.00 uur, ds. D.I.B. van der Meulen (A’dam)
18.30 uur, ds. L. Wüllschleger (Amersfoort)
Zo 08 10.00 uur, ds. C.H. Bax (Ede)
18.30 uur, ds. H.N. Visser (Amsterdam)

Protestantse Wijkgemeente voor de Spaarndammer- en
Zeeheldenbuurt, Gouden Reael, Grachtengordel-West en
Noord-Jordaan, behorend bij de Protestantse Kerk in
Nederland.

Noorderkerk | www.noorderkerk.org
Noordermarkt 48 | 1015 NA | Amsterdam

Gasten en gemeenteleden, welkom in de
Noorderkerk!

Predikant: ds. J.H. Visser, 06-48919362,
Johan.visser@noorderkerk.nl
Predikant: ds. D. Wolters, 06-51456568,
Dick.wolters@noorderkerk.nl
Koster: Johannes Post, 06-10263488,
Kosterij@noorderkerk.org
Kerkenraad: Michiel Dumont, 06-28563951,
Scriba@noorderkerk.org

Het Noordernieuws, met de agenda en nieuws uit de
Noorderkerk, verschijnt tweewekelijks in de mail. De
agenda is ook terug te vinden op onze website,
www.noorderkerk.nl. U kunt
doneren via de chrch-app, via
de website of scan de QR-code.
Voor vragen over lidmaatschap,
deelnemen of andere
informatie kunt u mailen naar
scriba@noorderkerk.org.
Ik steun de Noorderkerkgemeente met een gift.
Ondergetekende machtigt de Noorderkerk éénmalig
€ _________ van zijn/haar rekening af te schrijven.
Naam: ____________________________________
Bank/giro: _________________________________
Handtekening:
U kunt het formulier retourneren in een van de collectezakken
of de inzamelblokken bij de uitgang. U kunt ook een bijdrage
storten op NL24RABO0333902238 tnv Noorderkerk.

Avonddienst, 18.30 uur
Voorganger:
Organist:

Ds. G. Roest, Huizen
Jeroen Koopman

Tekst:

2 Korinthe 4:7-10 & 2 Korinthe
4:16-5:11

Collecten deze week
1) Wijkdiaconie
2) Noorderkerk
Mededelingen
Ds. Johan Visser is van 18 juli – 7 augustus op
vakantie. Tot 30 juli is ds. Dick Wolters uw primaire
aanspreekpunt voor pastorale zorgvragen, of in geval
van ziekte en overlijden. In de week van 30 juli –
7 augustus is ds. Van Andel beschikbaar voor het
geval u behoefte hebt aan pastorale ondersteuning of
vragen. Wendt u zich in dan geval tot de scriba, hij zal
contact leggen met ds. van Andel.
Noteer alvast: Startzondag op 12 september.
Aansluitend aan de morgendienst vieren we de start
van het nieuwe seizoen met een gezamenlijke
maaltijd. En er is informatie over de komende
activiteiten, cursussen en kringen.

Welkom ouderling van dienst
Psalm 63: 1, 2 (NB)
1 - Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.
2 - Eens zag ik in uw tempelhof
U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 63: 3, 4 (NB)
3 - Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.
4 - Maar die mij naar het leven staan,
zij zullen 't met de dood betalen:
Gij laat door 't zwaard hen achterhalen,
jakhalzen vallen op hen aan.
God maakt een eind aan alle leugen,
maar heil de mens, die bij Hem zweert !
In God wiens waarheid triomfeert
zal Isrels koning zich verheugen.
Gebed en Schriftlezing
Gezang 442: 1, 3, 4 (LB)
1 - Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
3 - Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4 - In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
Verkondiging
Muzikaal intermezzo, aansluitend geloofsbelijdenis
Lied 124 (Opwekking)
Ik bouw op U
mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
(sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam (2x)
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
(toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam (2x)
Ik bouw op u
mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd
(In ‘t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid. (2x)
Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte
Psalm 68: 10 (OB)
10 - Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Zegen en heenzending

