Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk, 22 mei 2022
Thema: De vrede van Christus
voorganger: pastor Eveline Masetti
orgel: Aldert Fuldner
mmv: Revival
lector: Hans Rigtering
ouderling: Gilbert Rip
diaken: Esther Seijmonsbergen
Liederen in deze dienst
Lied 275, Lied 216, Lied 723, Lied 417, Lied 1010: 1 en 2
Uitnodiging om samen in gesprek te gaan na deze dienst
De kerkenraad heeft aan de hand van het beleidsplan een concept-profielschets van de gemeente en van de nieuwe
predikant opgesteld. Graag willen wij als gemeente hierover met elkaar in gesprek. Aan het eind van deze dienst is er
een uitleg/presentatie over de vacatureprocedure, en de leden van de beroepingscommissie worden aan u voorgesteld.
Bij de koffie in de Vrijburcht hebben we een gesprek met elkaar over de profielschets.
Hemelvaartsdiensten 26 mei
In tegenstelling tot wat in het jongste nummer van Samenklank staat, is de dienst op Hemelvaartsdag in de Dorpskerk.
De dienst start om 10:00 uur en pastor Fred van der Louw zal voorgaan.
Ook is die dag om 10:00 uur de tentviering op de Dorpsweide in Wijk aan Zee. Thema: een nieuw begin.
Volgende week zondag 29 mei
Volgende week zondag 29 mei vieren we onze eredienst weer hier in de Morgensterkerk om 10:00 uur. In deze dienst
zal Bert Kozijn voorgaan. De dienst is zoals altijd ook te volgen via kerkdienstgemist.nl en onze website.
Collecten van vandaag bij de uitgang
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Derde collecte: Kerk in Actie (Missionair Werk & Kerkgroei)*
*Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld
van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het
Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke
activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door
heel Nederland.

Schriftlezingen
Joel 2:21-27
21 Wees niet bang meer, akkers, wees blij en verheug je,
want de HEER heeft grote daden gedaan!
22 Wees niet bang meer, dieren van het veld,
want een kleed van groen bedekt de woestijn,
de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
23 En jullie, kinderen van Sion, wees blij
en verheug je in de HEER, jullie God,
want Hij gaf regen om je te verkwikken,
Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen,
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.
24 De dorsvloeren liggen weer vol met graan,
de perskuipen lopen over van wijn en olie.
25 Ik zal jullie schadeloosstellen voor al die jaren waarin je oogst is opgevreten door sprinkhanen, zwerm na
zwerm, door mijn grote leger, dat Ik op jullie had afgestuurd. 26 Jullie zullen weer volop te eten hebben, meer
dan genoeg, en de naam van de HEER, je God, prijzen, want Ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit
meer zal mijn volk te schande staan. 27 Dan zullen jullie inzien dat Ik in Israëls midden ben, dat alleen Ik, de
HEER, jullie God ben; nooit meer zal mijn volk te schande staan.
Johannes 14:23-29
23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem
liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie Mij niet liefheeft, houdt
zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de
Vader, door wie Ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de
pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles
in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en
verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je
Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. 29 Ik vertel jullie dit nu,
voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

