Zondagavond
21 november 2021

Komende diensten
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)
Zo 12 10.00 uur, ds. J.H. Visser – 3e Advent
18.30 uur, ds. H.N. Visser (A’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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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.

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.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de
Noorderkerk!
Avonddienst, 18.30 uur
Voorganger:
Organist:

Evang. J. de Bruijne, Amsterdam
Arthur Koopman

Tekst:
Thema:

Genesis 1:1-13 & Matth. 6:28-33
Gods Groene Hart

Collecten deze week
1) Wijkdiaconie
2) IZB

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

Verkondiging

Psalm 104: 1, 2 (NB)

Muzikaal intermezzo, aansluitend geloofsbelijdenis
Lied 841: 1, 2, 4 (LB)
1 - Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;
2 - geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

2 - Gij grondvest het heelal, houdt het in stand,
onwrikbaar staat het bouwwerk van uw hand.
Gij deedt de vloed over de aarde golven
en hoge bergen werden diep bedolven.
Uw donder joeg het water op de vlucht,
het dal viel droog, de rots rees in de lucht.
De afgrond moest zich op uw woord betomen,
uw vloed zal d' aarde nooit meer overstromen.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 104: 5, 7 (NB)
5 - Daar nestlen vogels in de hoge kruin,
bewonen eibers een cypressentuin.
De steenbok klautert op de hoge toppen,
in holen kan de klipdas zich verstoppen.
Gij deelt de tijd in naar de stand der maan
en doet de zon, nog dralend, ondergaan.
Dan worden in het bos de dieren wakker,
rumoerig breken zij zich door de takken.
7 - O Heer, hoe groot moet dan uw wijsheid zijn,
Gij hebt het al gemaakt, van groot tot klein.
Vol is de aarde van uw wonderwerken.
Daar is de zee, hoe wijd stelt Gij haar perken.
Hoe wemelt zij van dieren zonder tal.
De schepen varen aan van overal.
En in de schoot der zee leggen uw handen
de leviathan spelende aan banden.
Gebed en Schriftlezingen
Psalm 145: 5 (NB)
5 - Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.

4 - Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.
Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte
Lied 672 (Opwekking)
Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
Van Uw liefde wil ik zingen
Buigen voor Uw majesteit
Refrein: Eeuwen komen, eeuwen gaan
Voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw Naam weerklinkt door het heelal
′Die was en is en komen zal'
U alleen kunt grootheid tonen
In een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden
Vol verwondering luister ik
U schiep leven door Uw Woord
Bracht het licht en duister voort
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt
Weerspiegelt zij Uw heerlijkheid
In het lijden van dit leven
In een dal van duisternis
Wilt U mij Uw liefde geven
En de vrede die ik mis
Leid mij aan Uw sterke hand
Veilig naar de overkant
Ik hoef geen gevaar te vrezen
Als Uw huis mijn schuilplaats is (Refrein)
Zegen en heenzending

