Komende diensten
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
Zo 23 10.00 uur, ds. D. Wolters
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 19.30 uur, Millenials’s Life Support
Ma 10 20.00 uur, Geloof Belijden
Ma 10 20.00 uur, Bijbelklas
Di 11 18.30 uur, Alpha Cursus 1
Di 11 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

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.

Zondagavond
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.

Gasten en gemeenteleden, welkom in de
Noorderkerk!

Avonddienst, 18.30 uur
Voorganger:
Organist:

ds. H.N. Visser
Hans Jütte

Tekst:
Thema:

Lucas 19:11-28
Koninklijke investeringen

Collecten deze week
1) Wijkdiaconie
2) Noorderkerk
Mededelingen
Volgende week zondag is er, aansluitend aan de
avonddienst, een bijeenkomst in het kader van
Millenial’s Life Support. De Bijbel staat vol met Joodse
gebruiken. Een deel van die gebruiken kennen wij ook
nu nog. Maar hoe verhouden we ons eigenlijk tot de
Joodse cultuur en de Joodse gebruiken? In hoeverre
moeten we ons als christenen nog aan die gebruiken
houden? En wat kunnen we leren van de Joodse
gebruiken? Daarover denken we met elkaar na op 9
oktober, 19.30, Noorderkerk.

Welkom ouderling van dienst

Verkondiging

Lied 908: 1, 2

Muzikaal intermezzo, aansluitend geloofsbelijdenis
Psalm 93: 1, 4 (NB)
1 - De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

4 - Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.
Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte
Lied 1005: 1, 2, 5

2 - Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, – o kom dan, kom,
Christus, mijn bruidegom!
Stil gebed, votum en groet
Psalm 100: 1, 2, 3 (OB)
1 - Juich, aarde, juicht alom den HEER;
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

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.
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.
Gebed, Schriftlezing: Lucas 19: 11-18
Lied 267: 1, 2, 5 (WK)
1 - Neem mijn leven, laat het, Heer, / toegewijd zijn aan
uw eer. / Maak mijn uren en mijn tijd / tot uw lof en
dienst bereid.

2 - Neem mijn handen, maak ze sterk, / trouw en vaardig
tot uw werk. / Maak dat ik mijn voeten zet / op de wegen
van uw wet.
5 - Neem mijn wil en maak hem vrij, / dat hij U geheiligd
zij. / Maak mijn hart tot uwe troon, / dat uw Heil’ge Geest
er woon’.

2 - Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein
5 - Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein
Zegen en heenzending

