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Lied 710 (Opwekking)
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
Vader, maak mij tot een zegen; / ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer, / Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven, / die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen, / waarin U zelf steeds
mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen; / hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, / om zelf een bron te
zijn.
Met een hart vol vrede, / zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend, / waarin wij zelf tot bron van
zegen zijn.
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Psalm 121: 1, 4 (OB)
1 - 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, /
Vanwaar ik dag en nacht /
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde / Eerst schiep, en sinds
bewaarde.

Tekst:
Thema:

Exodus 1:8-22 en 2:1-10
Mensen van de verlossing

4 - De HEER zal u steeds gadeslaan, / Opdat Hij in
gevaar, / Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, / En waar g'
u heen moogt spoeden, / Zal eeuwig u behoeden.

Mededelingen
Vanmorgen wordt u na de koffie en thee uitgenodigd
voor een toelichting op het komende Noorderkerkseizoen. Aansluitend is een gemeentemaaltijd. Na de
maaltijd is er nog een wandeling, voor wie wil.

Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

Zegen en heenzending
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Zo 26 10.00 uur, ds. E.K. Foppen (Den Haag)
18.30 uur, ds. D. Wolters – 10gebodenserie

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

Collecten deze week
1) Koopvaardijpastoraat
2) Noorderkerk

Welkom ouderling van dienst
Lied 715 (Opwekking)
Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

2 - Voor dag en dauw reeds op te staan
en op te zijn tot ’s avonds laat,
hard werken voor slechts weinig baat
en schamel brood, ’t is niets dan waan.
Hij geeft het immers wie Hij mint,
als in de slaap, als aan een kind.
Gebed en Schriftlezing 1

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
Zo'n blijvende kans om te zingen voor U.

Psalm 105: 1, 9 (LB)
1 - Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
verblijd u, geef zijn naam de eer.

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval,
Gaan zij van zegen tot zegen,
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

9 - De harten der Egyptenaren,
die Israël genegen waren,
zijn door de Heer die alles leidt
vervuld met afgunst, haat en nijd.
Toen heeft Egypte hen gekweld
met sluwe list en bruut geweld.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent.

Schriftlezing 2 en Kindermoment

De Heer beveiligt ons,
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.
Wat hou ik van Uw huis!
Stil gebed, votum en groet
Lied 515: 1, 3 (WK)
1 - Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in ’t bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godd’lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
3 - Treed vrolijk voort op ’s Heren wegen,
neem zijn gebod getrouw in acht.
’t Wordt eind’lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker: Hij verlaat ons niet.
Geboden – Jakobus 4:11-17
Psalm 127: 1, 2 (LB)
1 - Wanneer de Heer het huis niet bouwt,
is, alle metselwerk ten spijt,
de opbouw niets dan ijdelheid.
Wanneer de Heer de wacht niet houdt,
geen wachter die de vijand keert,
geen stadsmuur die zijn aanval weert.

Kinderlied 416: 1, 2, 4 (LB)
1 - Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2 - Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4 - Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Verkondiging
Lied 971: 1, 2 (LB)
1 - Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.
2 - God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.
Voorstellen nieuwe leden
→

