Zondagmorgen
15 mei 2022

Komende diensten
Zo 15 12.30 uur, ds. D. Wolters, Lunchdienst
18.30 uur, ds. A.J. Zoutendijk (Utrecht)
Zo 22 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, ds. D. Wolters
Do 26 10.00 uur, ds. J.H. Visser, Hemelvaart
Zo 29 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, ds. T. Doornebal (Herveld)

Activiteiten
Ma 16
Wo 18
Vr 20
Ma 23
Ma 30
Wo 01
Do 02

20.00 uur, Geloofsinzicht
19.00 uur, The Marriage Course
18.30 uur, Burendiner
20.00 uur, Geloof Belijden
20.00 uur, Geloofsinzicht
19.00 uur, The Marriage Course
19.00 uur, Singles Event

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.

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!

Morgendienst, 10.00 uur
Voorganger:
Organist:

Ds. H. Klink, Marken
Arthur Koopman

Tekst:

Numeri 27:12-23, Openbaring
7:9-17, Johannes 10:22-30.
Schapenstage

Thema:

Collecten deze week
1) Hulp voor de Jemenitische gemeenschap (project
1027)
2) Noorderkerk
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
mevrouw Smit - Melis en mevrouw Ouwehand Pompert.
Mededelingen
Aansluitend aan deze morgendienst is de
maandelijkse Lunchdienst, bedoeld voor iedereen:
buurtbewoners, zoekers, gelovigen en twijfelaars.
Thema is: samen onderweg. Welkom vanaf 12.15!

Vrijdag 20 mei is het Burendiner, ook voor
gemeenteleden. Als u mee wilt eten, meld u dan aan
via de noorderkerk.nl/activiteiten.
Donderdagavond 2 juni is een avond voor Single’s.
Samen eten, ontmoeten en luisteren naar het verhaal
over ‘waarom Jezus single was’. Aanmelden bij
ds. Visser (johan.visser@noorderkerk.nl). Zie ook de
website.
Woensdagavond 8 juni is weer een introductieavond
voor nieuwe gemeenteleden en frequente gasten die
meer willen weten over de Noorderkerkgemeente. Als
je/u ook wilt komen, meld je dan aan bij Michiel
Dumont (scriba@noorderkerk.org).

Welkom ouderling van dienst

Kinderlied: 184

Psalm 95: 1 en 4 (OB)
1 - Komt, laat ons samen Isrels HEER.
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten;
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht
En blijde psalmen, juichend groeten.

4 - Want Hij is onze God, en wij
Zijn 't volk van Zijne heerschappij,
De schapen, die Zijn hand wil weiden;
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,
Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord;
Verhardt u niet, maar laat u leiden.
Stil gebed, votum en groet

3 - Het is al donker en al laat
als Hij het schaapje vindt.
Hij streelt het zacht en is niet kwaad,
maar draagt het als een kind.

Psalm 23b: 1 (NLB)
1 - De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.

4 - Hij draagt het op zijn sterke rug
ver buiten de woestijn.
Hij brengt het naar de kooi terug,
daar zal het veilig zijn.

Leefregels
Psalm 23b: 2, 5 (NLB)
2 - De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.

5 - De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k Zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.

Gebed
Schriftlezing: Numeri 27, 12-23
Psalm 100: 2 (OB)
2 - De HEER is God; erkent, dat Hij
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.
Schriftlezing: Openbaring 7, 9-17
Psalm 100: 3, 4 (OB)
3 - Gaat tot Zijn poorten in met lof,
Met lofzang in Zijn heilig hof;
Looft Hem aldaar met hart en stem;
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

4 - Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
Schriftlezing: Johannes 10, 22-30
Moment met de kinderen

2 - De herder neemt zijn stok en staf
en zoekt het overal.
Kwam er een wolf op ’t schaapje af,
of maakte het een val?

5 - Al is het schaapje eigenwijs
en gaat het honderd keer
niet met de kudde mee op reis,
de herder zoekt het weer.
Verkondiging: ‘Schapenstage’, Johannes 10: 22-24
Lied 653: 1, 3 en 7 (NLB)
1 - U kennen, uit en tot U leven, / Verborgene die bij ons
zijt, / zolang ons ’t aanzijn is gegeven, / de aarde en de
aardse tijd, – / o Christus, die voor ons begin / en einde
zijt, der wereld zin!

3 - Gij zijt het water ons ten leven; / de bronnen van de
eeuwigheid / zijn ons ter lafenis gegeven, / zijn
doorgebroken in de tijd. / O Gij, die als een bron
ontspringt / in elk die tot U komt en drinkt.
7 - O Christus, ons van God gegeven, / Gij tot in alle
eeuwigheid / de weg, de waarheid en het leven, / Gij zijt
de zin van alle tijd. / Vervul van dit geheimenis / uw kerk
die in de wereld is.
Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte
Slotlied: 687: 1 en 3 (NLB)
1 - Wij leven van de wind / die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult / waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart, / in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied / en opstijgt God ten lof.

3 - Wij teren op het woord, / het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is / en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort, / geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart, / dit voedsel voor elk land.
Zegen en heenzending

