Zondagavond
16 januari 2022

Komende diensten
Zo 23 10.00 uur, ds. J.H. Visser, viering Heilig
Avondmaal
18.30 uur, ds. J.H. Visser, viering Heilig
Avondmaal
Zo 30 10.00 uur, ds. D. Wolters
18.30 uur, ds. J.H. Visser
Zo 06 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, ds. D. Wolters

Aankomende activiteiten
Alle activiteiten tot het einde van de lockdown zijn
afgelast of vinden op een andere (digitale) wijze
plaats.

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

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

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.

Voorganger:
Organist:

Ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk
Leo Kramer

Tekst:

Psalm 44
Mattheus 27: 45, 46
Waarom? Slaapt God?

Thema:

Collecten deze week
1) Wijkdiaconie
2) Noorderkerk
Mededelingen
We kunnen de diensten met maximaal 50
gemeenteleden en/of gasten in de kerkzaal bijwonen.
U dient zich daartoe vooraf aan te melden op de
website van de Noorderkerk. De maatregelen blijven
van kracht, dus draag een mondkapje bij verplaatsing
in de kerkzaal, houdt afstand, zing ingetogen en geef
elkaar de ruimte. Verzoek is om thuis een zelftest te
doen, voordat u naar de kerk komt.
Volgende week vieren we het Heilig Avondmaal. Dat
doen we in lijn met de gelden corona-maatregelen. U
kunt dit thuis met ons meevieren, met eigen brood en
drank.
Tijdens de Week van gebed voor eenheid (16 t/m 23
januari 2022) worden op veel plaatsen (online)
bijeenkomsten georganiseerd waar samen wordt
gebeden voor eenheid, wijk en wereld. Kijk op
www.weekvangebed.nl voor meer informatie.
Volgende week, 23 januari, start de Kerkbalans.
Daarover leest u meer in het Noordernieuws. Bij
vragen, wendt u zich tot de scriba of de
kerkrentmeesters.

Welkom ouderling van dienst
Lied 278: 1 (WK)
1 - Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

Lied 476: 1 (WK)
1 - Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren!
Dankgebed & voorbeden

Stil gebed, votum en groet

Collecte

Ps. 130: 1, 3 (O.B)
1 - Uit diepten van ellenden
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, die heil kunt zenden;
O HEER, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;
Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig' oren,
Daar 'k in mijn druk versmacht.

Psalm 73: 10

(WK)

3 - Ik blijf den HEER verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord;
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den HEER,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?
Gebed
Schriftlezingen
Psalm 44a: 1

(WK)

Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Geloofsbelijdenis

Zegen en heenzending

