Zondagmorgen
21 november 2021

Dankgebed en voorbede, aansluitend collecte
Lied 585 (Opwekking)
Er is een dag / Waar al wat leeft al lang op wacht,
Een dag van blijdschap, / Als heel de schepping wordt
bevrijd. / En op die dag, / Dan komt de Heer en
Haalt zijn bruid, / Die rein en stralend
Opgaat in zijn / Heerlijkheid.
Er klinkt geschal, / Wanneer de graven open gaan
En doden opstaan, / Voor eeuwig levend door
Zijn kracht. / Hun aardse tent
Wordt nu bekleed met heerlijkheid, / De dood
verzwolgen, / Overwonnen voor altijd.

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

Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien / En voor altijd op
Hem lijken / En Jezus kennen
Zoals Hij is, amen! / Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
Want wij zullen met Hem leven
In zijn nabijheid, voor altijd.
Amen, amen!

Gasten en gemeenteleden, welkom in de
Noorderkerk!

Dus kijk omhoog / En zie wat nog verborgen is,
Maar wat beloofd is, / Dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt, / Weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terug komt, / Deel je in zijn heerlijkheid.
(Refrein 2x)

Gedenken overledenen afgelopen jaar

Zegen en heenzending
________________________________________________

Komende diensten
Zo 21 18.30 uur, Evang. J. de Bruijne (A’dam)
Zo 28 10.00 uur, ds. D. Wolters – 1e Advent
18.30 uur, ds. J.H. Visser – 10gebodenserie
Zo 5 10.00 uur, ds. J.H. Visser – 2e Advent
doopdienst
18.30 uur, ds. P.L. De Jong (R’dam)

Komende activiteiten
Di 23
Wo 24
Vr 26
Ma 29
Di 30
Di 07
Wo 08
Wo 08

19.00 uur, Catechisatie Next
20.00 uur, Geloofsinzicht
18.30 uur, Burendiner
20.00 uur, Geloof Belijden
19.00 uur, Catechisatie Basics
19.00 uur, Catechisatie Next
10.30 uur, Leerhuis
20.00 uur, Geloofsinzicht
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Jesaja 52:13 - 53:12
Kijk, de dienaar!

Collecten deze week
1) Wijkdiaconie
2) Pastoraat voor wijkbewoners met rouw en verlies in
NL (Kerk in Actie)
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
Mevrouw Amsen en mevrouw Oudt.
Mededelingen
In verband met het beperken van coronabesmetting,
wordt u gevraagd bij in- en uitgaan mondkapjes te
dragen en de 1,5 m afstand tot elkaar te bewaren. Na
afloop van de dienst gaan eerst de mensen op de
banken en daarna de mensen op de stoelen naar
buiten. Er zijn twee uitgangen, gebruik beide. Blijf niet
hangen of kletsen, maar ga direct naar buiten toe. Zo
houden we elkaar gezond.
Het burendiner van 26 november is afgelast.
Cursussen en leeractiviteiten vinden zo veel als
mogelijk doorgang, rekening houdend met de coronamaatregelen. Met grotere groepen zullen we uitwijken
naar de kerkzaal, omdat daar meer open ruimte is.
Eventueel kan een digitale vorm worden gekozen.

Welkom ouderling van dienst
Lied 727: 1, 2, 4 (LB)
1 - Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

en voor de Koning die het al regeert
zich neer zal buigen.
De verste einden zullen het getuigen,
dat niets gelijk aan zijn verheven macht is,
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is,
het koninkrijk!
Verkondiging

2 - Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

Lied 577: 1, 2, 3 (LB)

4 - Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!
Stil gebed, votum en groet
Psalm 43: 1, 3 (OB)
1 - Geduchte God, hoor mijn gebeden;
Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij
Van hen, die, vol arglistigheden,
Gerechtigheid en trouw vertreden,
Opdat mijn ziel Uw naam belij',
En U geheiligd zij.
3 - Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,
Tot Uw gewijde tente weder;
Dan klimt mijn bange ziel gereder
Ten berge van Uw heiligheid,
Daar mij Uw gunst verbeidt.
Woord van leven: 1 Thessalonicenzen 4:13-18
Psalm 43: 4, 5 (OB)
4 - Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.

2 - Wie heeft U zo geslagen,
waarom moet Gij verdragen
die bitterheid en pijn?
Gij zijt toch zonder zonde,
toch niet in ’t kwaad gebonden
als wij en onze kinderen zijn.
3 - Ik ben het, ik moest boeten,
met handen en met voeten
genageld aan uw kruis.
O Here, die uw leven
voor mij hebt prijsgegeven,
gedenk mij in het paradijs.
Moment van gedachtenis
Lied 852: 1, 2, 3, 4 (LB)

5 - Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's HEEREN welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Mijn redder is mijn God.
Gebed en Schriftlezing
Psalm 22: 1, 12 (LB)
1 - Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.
12 - Dit zal gedenken wie zich nog verweert,
tot alle natie zich tot Hem bekeert

2 - U daalt het duister in, / U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd / als maar een mens kan zijn,
3 - een man van smarten die / ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, – / o Heer die bij mij zijt,
4 - ik bid U, laat het licht / dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet, / ook dagen in mijn hart.
Kindermoment
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