Zondagavond
15 mei 2022

Komende diensten
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)
Zo 05 10.00 uur, ds. J.H. Visser/ D. Wolters
18.30 uur, ds. E.K. Foppen (’s Gravenhage)

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
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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:

Ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht
Maarten Havinga

Tekst:
Thema:

Johannes 16:7-15 NBV
Johannes 16:8

Collecten deze week
1) Hulp voor de Jemenitische gemeenschap (project
1027)
2) Noorderkerk

Mededelingen
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
Psalm 28 vers 1,5 Liedboek
1 - Ik roep tot U, mijn rots, mijn Heere !
Blijf U niet zwijgend van mij keren,
ik word een dode met de doden,
als Gij U doof houdt voor mijn noden.
Ik hef mijn hand naar waar Gij zijt,
verborgen in uw heiligheid.

5 - Hij is een kracht voor al de zijnen !
Hij zal hun tot een hulp verschijnen
en zijn gezalfde tot een zegen !
Verlos uw erfdeel allerwegen !
Uw eigendom, o Heere, weid
en draag het tot in eeuwigheid !
Stil gebed, votum en groet
Psalm 96 vers 1,5 Liedboek
1 - Zingt voor den Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

5 - Zegt tot de volken: Hij aanvaardde
de heerschappij. Zo staat de aarde
voor altijd zonder wankeling.
Hij richt der volken rechtsgeding,
Hij, die het recht ons openbaarde.
Gebed

Psalm 100 vers 1,4 Oude Berijming
1 - Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

4 - Want goedertieren is de HEER;
Zijn goedheid eindigt nimmermeer;
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht.
Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte
Gezang 905 vers 1,3,4
1 - Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

3 - Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
4 - Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Schriftlezing: Johannes 16:7-15 NBV
Zegen en heenzending
Gezang 723 vers 1
1 - Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Apostolische geloofsbelijdenis

