Zondagavond
20 november 2022

Komende diensten
Zo 27 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, ds. T.C. Verhoef (Nijkerk)
Zo 04 10.00 uur, ds. D. Wolters
18.30 uur, ds. J.H. Visser
Zo 11 10.00 uur, ds. J.H. Visser
18.30 uur, ds. H. Markus (Leerdam)
Activiteiten
Zo 20 18.30 uur, Catechisatie 18+
Ma 21 20.00 uur, Geloof Belijden
Di 22 18.30 uur, Alpha cursus
Di 22 19.00 uur, Catechisatie Next
Wo 23 20.00 uur, Marriage Course
Vr 25 18.30 uur, Burendiner
Di 29 18.30 uur, Alpha cursus
Di 29 19.00 uur, Catechisatie Basics

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!
Avonddienst, 18.30 uur
Voorganger:
Organist:
Tekst:

Thema:

Ds. D. Wolters
Maarten Havinga

Spreuken 6: 6-11 (HSV);
Prediker 10: 15-18 (NBV);
Mattheüs 25: 14-30 (HSV).
7e Hoofdzonde - Luiheid

Collecten deze week
1) Wijkdiaconie
2) Noorderkerk
Mededelingen
Vanavond is het thema de 7e Hoofdzonde - Luiheid. De
vorige 6 hoofdzondes zijn als podcast nog terug te
luisteren via onze website of via de Noorderkerkstream op Spotify, iTunes, Pocket Casts of
Soundcloud.
Parallel aan de avonddienst is vanavond de
voortgezette catechisatie voor 18+.

Welkom ouderling van dienst
Psalm 62: 1, 6 NB
1 - Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.
6 - Zet nooit uw hart op geld of goed,
zie toe dat gij geen onrecht doet,
want alle macht is snel vervlogen.
't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,
lucht, in een weegschaal afgewogen.

==>

Stil gebed, votum en groet
WK 451 ‘Leer ons uit geloof te leven’
1 - Leer ons uit geloof te leven, / Heer, ons hart aan U te
geven, / rustend op geen ander woord / dan vanuit uw
Woord gehoord. / Leer ons steeds op U te bouwen, /
door uw Geest U te vertrouwen, / elke dag de weg te
gaan / achter Jezus Christus aan.
2 - Leer ons uit de hoop te leven, / met het hoofd
omhoog geheven / uitziend naar de komst van Hem, /
lettend op zijn woord en stem. / Leer ons tegen zonden
strijden / en aan U ons leven wijden / in gezin en
maatschappij, / werk en kerk, getrouw als Hij.
3 - Leer ons uit de liefde leven, / ons geheel aan U te
geven. / Op de plaats waar U ons stelt, / wordt uw lof
door ons vermeld. / Leer ons trouw uw Naam belijden, /
mensen helpen in hun lijden. / Laat ons zo oprecht en
rein / toonbeeld van uw liefde zijn.
Gebed om opening van het woord en verlichting met de
Geest, Schriftlezing (Spreuken 6: 6-11 (HSV), Prediker
10: 15-18 (NBV)).
Psalm 123 NB
1 - Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, den Heer, tot Hij
ons weer genadig zij.
2 - Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot
stelt ons voor elk ten spot.
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,
de trots der zelfbewusten.
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting
en hebben geen verwachting,
tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad,
verlos ons van dit kwaad.
Schriftlezing (Mattheüs 25: 14-30 (HSV))

Verkondiging
Muzikaal intermezzo, aansluitend geloofsbelijdenis
Lied 805 OPW
Maak ons hart onrustig, God, / dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen / en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.
Stort in ons uw tranen uit. / Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten. / Zegen hen als wij hen
troosten. / Stort in ons uw tranen uit.
Steek in ons uw woede aan / om het onrecht te
weerstaan! / Geef ons moed om op te treden. / Laat ons
vechten voor de vrede. / Steek in ons uw woede aan.
Laat ons dwaas en koppig zijn. / Laat ons doorgaan tot
het eind. / Gaat het onze kracht te boven, / laat ons dan
in U geloven. / Laat ons dwaas en koppig zijn.
Want het is uw koninkrijk / tot in alle eeuwigheid.
Dankgebed & voorbeden, aansluitend collecte
Slotlied: NLB 912
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.
3 - Neem mijn stem, opdat mijn lied / U, mijn koning,
hulde biedt. / Maak, o Heer, mijn lippen rein, / dat zij uw
getuigen zijn.
4 - Neem mijn zilver en mijn goud, / dat ik niets aan U
onthoud. / Maak mijn kracht en mijn verstand / tot een
werktuig in uw hand.

Psalm 146: 1, 5, 8 OB
1 - Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
5 - 't Is de HEER, die 't recht der armen,
Der verdrukten gelden doet;
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild'lijk voedt;
Die gevang'nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt.

8 - 't Is de HEER van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER.

5 - Neem mijn wil en maak hem vrij, / dat hij U geheiligd
zij. / Maak mijn hart tot uwe troon, / dat uw heilige Geest
er woon’.
6 - Neem ook mijne liefde, Heer, / ’k leg voor U haar
schatten neer. / Neem mijzelf en voor altijd / ben ik aan
U toegewijd.
Zegen en heenzending
==>

