Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk, 19 juni 2022
voorganger: pastor Jody Van der Velde
orgel: Anja van der Ploeg
voorlezer: Hans Rigtering
ouderling: Ralf Timmer
diaken: Dick Slofstra
Liederen in deze dienst
Lied 287: 1,2, Lied 287: 5, Lied 887, Lied 103e, Lied: psalm 116: 1,2,3, lied 62b (in het NL), Lied 425
Koffiedrinken na deze dienst
U wordt van harte uitgenodigd om na deze dienst een kopje koffie of thee te drinken in de Vrijburcht.
Volgende week zondag 26 juni
Volgende week zondag 26 juni vieren we onze eredienst weer hier in de Morgensterkerk om 10:00 uur. In
deze dienst zal onze Classispredikant Peter Verhoeff voorgaan. De dienst is zoals altijd ook te volgen
via kerkdienstgemist.nl en onze website.
Oproep
De Kerkenraad nodigt u van harte uit om namen te noemen van mensen die u graag als onze nieuwe
predikant zou zien. U kunt tot 15 juli a.s. namen doorgeven aan de Beroepingscommissie, via het emailadres beroepingscommissie@pknheemskerk.nl
Open Dorpskerk
Elke donderdag is onze Dorpskerk in Heemskerk open van 10-12 uur.
Om een kaarsje te branden, koffie te drinken, ontmoeting.
Collecten van vandaag bij de uitgang
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Derde collecte: Jeugd

Schriftlezing
Mattheus 6:5-16
5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek
staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie
bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader,
die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen
zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen
niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.
9 Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden, 10
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
11 Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
12Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
13En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
[Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen.]
14Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 15 Maar als
je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. 16 Wanneer jullie vasten, doe
dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten
zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.

