Uw Woord is levend licht / Voor ons verduisterd hart /
Draagt ons door verleiding heen / Wijst ons steeds Uw
pad / Uw Woord is brood voor onze ziel / Vrijheid voor de
slaaf / Geeft ons wijsheid, voedt ons op / Heer, spreek
tot ons vandaag
Refrein
Waar zouden wij gaan, Heer?
Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven (4x)
Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte

Zondagmorgen
2 oktober 2022
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.

Lied 969: 1, 2, 3, 4
1 - In Christus is noch west noch oost / in Hem noch zuid
noch noord, / één wordt de mensheid door zijn troost, /
de wereld door zijn woord.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de
Noorderkerk!

2 - Tot ieder hart, dat Hem behoort, / met Hem
gemeenschap vindt. / De dienst aan Hem is ’t gouden
koord / dat allen samen bindt.

Morgendienst, 10.00 uur

3 - Geliefden, sluit u dan aaneen, / vanwaar en wie ge
ook zijt; / als kinderen om uw Vader heen / en Christus
toegewijd.

Voorganger:
Organist:

ds. J.H. Visser
Arthur Koopman

Tekst:

Jesaja 56:1-8 en
Handelingen 8:26-40
Gods vreemde kostgangers

Thema:
4 - Laat zuid en noord nu zijn verblijd, / Hem prijzen west
en oost. / Aan Christus hoort de wereld wijd, / in Hem is
zij vertroost.
Zegen en heenzending
Komende diensten
Zo 02 18.30 uur, ds. H.N. Visser (Amsterdam)
Zo 09 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, ds. D. Wolters
Zo 16 10.00 uur, ds. G. Lugthart (Kamerik)
12.30 uur, lunchdienst
18.30 uur, ds. J.H. Visser
Activiteiten
Ma 3 20.00 uur, Kringinstructie (online)
Di 4 18.30 uur, Alpha Cursus 1
Di 4 19.00 uur, Catechisatie Next

Zo 9
Ma 10
Ma 10
Di 11
Di 11

19.30 uur, Millenials’s Life Support
20.00 uur, Geloof Belijden
20.00 uur, Bijbelklas
18.30 uur, Alpha Cursus 1
19.00 uur, Catechisatie Basics / Ouders onder
elkaar
Wo 12 10.30 uur, Leerhuis
Wo 12 19.00 uur, Marriage Course
Wo 12 20.00 uur, Sense of Sabbat

U kunt doneren via de chrch-app,
via de website of scan de QR-code.

Collecten deze week
1) Kerk met Stip
2) Noorderkerk
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar
mevrouw Hendriks-Foppen en de familie Schreuder.
Mededelingen
Volgende week zondag is er, aansluitend aan de
avonddienst, een bijeenkomst in het kader van
Millenial’s Life Support. We discussiëren over de vraag
hoe we ons als christen verhouden tot de Joodse
cultuur en de Joodse gebruiken? 9 oktober, 19.30.
Welkom ouderling van dienst
Psalm 146: 1, 3, 5 (NB)
1 - Zing, mijn ziel, voor God uw Heere,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.

3 - Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

5 - Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de Heer !
Sion, zing uw God ter eer !
Stil gebed, votum en groet
Psalm 87: 2, 3, 4 (OB)
2 - Men spreekt van u zeer herelijke dingen,
O schone stad van Isrels Opperheer!
'k Zie Rahab, ik zie Babel, tot Uw eer,
Bij hen geteld, die mijne grootheid zingen.

3 - De Filistijn, de Tyriër, de Moren,
Zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;
Van Sion zal het blijde nageslacht
Haast zeggen: "Deez' en die is daar geboren".
4 - God zal ze Zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.

hoog is de Naam verheven !
Hij, vader van 't verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, Heere in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspannig waren.
11 - Ook zelfs het land der duisternis
zal weten wat uw luister is,
Egypte zal U eren.
Het morgenland strekt als een bruid
de handen haastig naar U uit,
ook daar zult Gij regeren.
De wereld brengt U huldeblijk,
want heel de wereld is uw Rijk,
Jeruzalem het midden;
koningen overal vandaan
komen met schatting voor U staan,
elk land zal tot U bidden.
Schriftlezing: Handelingen 8:26-40

Wetslezing
Lied 837: 1, 3, 4 (LB)
1 - Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd –
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.

3 - Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand –
neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

Kinderlied 399 (OTH)
Er gaat een bonte stoet van kinderen / Naar Gods
koninkrijk / Hun hart vol hoop / Hun hoofd vol dromen /
En als je meegaat in de stoet / Weet je zeker: het is goed
En het beste moet nog komen

Refrein:
Nee jij bent niet te klein / Nee jij bent niet te klein
We gaan naar een land / Waar zelfs de grote mensen
Kinderen zijn
Er gaat een bonte stoet van kinderen / Naar Gods
koninkrijk / Een schilderij / Met duizend kleuren / Dus
kom naar buiten uit je kooi / Sluit je aan het is zo mooi
En het mooiste moet nog gebeuren
Refrein
Kindermoment

4 - Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 56:1-8
Psalm 68: 2, 11 (NB)
2 - Draagt op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;

Verkondiging
Lied 755 (OPW)
Bewerk ons hart, o God / Maak het goede grond / Help
ons te ontvangen / Wat U spreekt tot ons / Plant Uw
Woord diep in ons hart / Geef het rijke vrucht / Leid ons
in Uw waarheid, Heer / Geef dat twijfel vlucht.

Refrein:
Laat ons zien; laat ons Christus zien / Laat Uw glorie ons
beschijnen / Als Uw Woord gepredikt wordt / En laat
ieder hart belijden: Hij is Heer

