
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk, 22 januari 2023 
 
voorganger:   ds. Joke Zuidema  
muzikale begeleiding: Sybren Boukes 
diaken/ouderling:  Esther Seijmonsbergen 
voorlezer:  Mieke Lansbergen 
beamervoorbereiding: Hans Wiemerink 
beeld & geluid:   Piet en Riet Dubbelman 
koster:   Tjipke Groen 
gastheer:  Joop Verbaan 
kindernevendienst: Winanda Slaager 
 
Liederen in deze dienst  
Lied 906:1,2; Lied 305:1; Lied 780:1,2,3; Lied 531:1,2,3; Lied 362:1,2,3; Lied 416:1,2,3,4 
 
Na deze dienst 
U bent van harte welkom om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de Vrijburcht.  
Ook de predikant Niels Gillebaard, op wie wij een beroep hebben uitgebracht, zal bij de koffie aansluiten. 
 
Volgende week zondag 29 januari  
Volgende week zondag 29 januari is er geen dienst in de Morgensterkerk. U kunt buurten bij de buren, en bent van 
harte welkom bij de kerken in de regio.  
 
Zondag 5 februari  
Welkom in onze eredienst om 10:00 uur hier in de Morgensterkerk. Voorganger is dan pastor Fred van der Louw. 
 
Laten we naar elkaar omzien 
Op 5 februari gaan wij weer met elkaar een kaartschrijfactie organiseren. Daarvoor vraag ik u om mij te laten weten aan 
wie u graag een kaart wilt sturen. U kunt dat doen door aan mij een naam en adres door te geven. Doe dat door naam 
en adres op te schrijven in het schrift welke in de hal op tafel ligt. Omdat er volgende week zondag geen dienst is hier in 
de Morgensterkerk is het ook mogelijk naam en adres aan mij door te geven telefonisch of per mail. Wilt u meer weten, 
ik informeer u graag. Janny Braakhekke, Luxemburglaan 204, tel. 0251-240726, mailadres h.braakhekke@planet.nl   
 
Ontmoetingsochtend dinsdag 24 januari  
Ontmoetingsochtend om 10:00 uur in de Vrijburcht. Annie Weijer over wat drinkwater voor de mensheid betekent. Een 
boeiende presentatie met ontwikkelingen  vanaf de schepping tot heden. Iedereen is weer van harte welkom! 
 
Samen eten in de Dorpskerk vrijdag 10 februari 
Gezamenlijke maaltijd, deze keer eten we soep en stamppotten op vrijdag 10 februari (Dorpskerk, 18:00). Aanmelden 
vóór 1 februari. Er geldt een bijdrage van € 10.--, incl. consumptie. Zijn uw financiën niet toereikend, maar wilt u toch 
aanschuiven, laat dit dan even weten, liefst per mail ivyhessen@hotmail.com, maar bellen mag ook: 06.34.37.53.58 
 
Open Dorpskerk  
De Dorpskerk is elke donderdag open van 10-12 uur. Om een kaarsje te branden, koffie/thee, gesprek en ontmoeting.  
 
Collecten van vandaag  
Eerste collecte: Jeugd 
Tweede collecte: Kerk 
Deurcollecte: Protestantse Kerk - Kinderen en Jongeren* 
*Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse 
gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve 
bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een 
bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor 
kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. 
 



Schriftlezingen 
 
Jesaja 49: 1-7 
49 1 Eilanden, hoor mij aan, verre volken, luister aandachtig. 
Al in de schoot van mijn moeder heeft de HEER mij geroepen, 
nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam. 
2 Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard, 
Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand; 
Hij maakte me tot een puntige pijl, 
Hij stak me weg in zijn pijlkoker. 
3 Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. 
In jou, Israël, toon Ik mijn luister.’ 
4 Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, 
ik heb al mijn krachten verbruikt, 
het was voor niets, het heeft geen zin gehad. 
Maar de HEER zal mij recht doen, mijn God zal mij belonen.’ 
5 Toen sprak de HEER – 
Hij die mij al in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar 
om Jakob naar Hem terug te brengen, 
om Israël rond Hem te verzamelen, 
zodat ik aanzien zou genieten bij de HEER 
en mijn God mijn sterkte zou zijn. 
6 Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent 
om de stammen van Jakob op te richten 
en de overlevenden van Israël terug te brengen, 
dat is nog maar het begin. 
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, 
opdat de redding die Ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’ 
7 Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël, 
tegen hem die smadelijk veracht wordt, 
die door vreemde volken wordt verafschuwd, 
die dienaar is van vreemde heersers: 
Koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, 
omwille van de HEER, die betrouwbaar is, 
de Heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen. 
 

Matteus 4: 12-22 

12 Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. 13 Hij keerde niet terug naar 
Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het gebied van Zebulon en Naftali. 14 Zo moest in vervulling 
gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja: 15 ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van 
de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16  
Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door 
het licht beschenen.’ 17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, ‘want het koninkrijk 
van de hemel is nabij!’ 
18 Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze 
wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van 
mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 21 Even verderop zag Hij twee andere broers, 
Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen 
van de netten. Hij riep hen 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem. 
 
 
 
 
 
 


