Zondagmorgen
7 augustus 2022

Komende diensten
Zo 07 18.30 uur, ds. W.G. Teeuwissen (Veenendaal)
Zo 14 10.00 uur, prop. W. Koelewijn (Leusden)
18.30 uur, ds. C. van Andel (Amsterdam)

Orde van Dienst van de
Noorderkerkgemeente
Amsterdam

Zo 21 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, ds. W. Nijsse (Hilversum)

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.

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:
Tekst:
Thema:

Ds. H.N. (René) Visser, A’dam
Arthur Koopman

Genesis 2:7; Lucas 4 : 16-21 ;
1 Korinthe 12 : 1-11
De Heilige Geest

Collecten deze week
1) Buurthulp Amsterdam Oost, West, Nieuw West en
Noord;
2) Noorderkerk.
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de
heren C. Visser en IJ. Smit.
Mededelingen
In verband met vakantie is ds. Johan Visser niet
bereikbaar van 18 juli t/m 14 augustus en is ds. Dick
Wolters niet bereikbaar van 4 augustus t/m 26
augustus. In de periode van 4 t/m 14 augustus is ds.
Chris van Andel bereid om pastorale zorg te verlenen.
U kunt dan contact opnemen met ouderling Paul van
Trigt die het contact met ds. Van Andel verder regelt.
(paulvantrigt@gmail.com, 06-14494078).

Welkom ouderling van dienst
Gezang 670 : 1, 2 en 4 LB
1 - Kom Schepper God, o Heil’ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.
2 - Uw naam is Trooster, Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.
4 - Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die ’s Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.
Stil gebed, votum en groet
Psalm 24 : 1 en 5 LB
1 - De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
5 - Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van ’s hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.
Wetslezing
Psalm 95 : 3 LB
3 - Kom, werpen wij ons voor de Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer,
wij, die het volk zijn van zijn weide.
Want onze God, Hij gaat ons voor,
Hij trekt met ons de diepte door.
Zijn hand zal ons als schapen leiden.
Gebed, Schriftlezing(en) en Kindermoment
Lied 443 OTH Kinderlied
1 - Ied’re dag ieder uur / sta ik in vuur en vlam
voor het Lam van God. / Maak mij echt maak mij puur
zet mij in vuur en vlam / voor het Lam van God.
2 - Ik wil danken, ik wil zingen, / ik wil dansen, ik wil
springen / en aan iedereen vertellen dat U leeft.
Ik wil knielen, ik wil buigen, / ik wil jubelen en juichen
en getuigen van de liefde die U geeft.
3 - Ied’re dag ieder uur / sta ik in vuur en vlam
voor het Lam van God. / Maak mij echt maak mij puur
zet mij in vuur en vlam / voor het Lam van God.

Gezang 538 : 1 en 4 LB
1 - Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
is leven van genade
buiten de eeuwigheid,
is leven van de woorden
die opgeschreven staan
en net als Jezus worden
die ’t ons heeft voorgedaan.
4 - Een mens te zijn op aarde
in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden
die naar het leven leidt:
de mensen niet verlaten,
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde
de duivel wederstaan.
Verkondiging “De Heilige Geest”
Psalm 23 : 3 OB
3 - Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien,
En van Uw heil mijn beker overvloeien.
Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven;
Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,
Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.
Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte
Lied 754 OPW

Heilige Geest van God, / Adem in ons midden,
Dan zullen wij aanbidden / De Vader en de Zoon.
Heilige Geest van God, / Adem in ons midden,
Dan zullen wij aanbidden / De Vader en de Zoon.
Kom, o Heilige Geest, / Wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht, / Heil'ge Geest kom nu.
Heilige Geest van God, / Adem in ons midden,
Dan zullen wij aanbidden / De Vader en de Zoon.
Heilige Geest van God, / Adem in ons midden,
Dan zullen wij aanbidden / De Vader en de Zoon.
Kom, o Heilige Geest, / Wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht, / Heil'ge Geest kom nu.
Kom, o Heilige Geest, / Wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht, / Heil'ge Geest kom nu.
Kom, o Heilige Geest, / Wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht, Heil'ge Geest kom nu.
Kom, o Heilige Geest, / Wij wachten op U.
Vervul ons met uw kracht, / Heil'ge Geest kom nu.
Heenzending en Zegen

