Liturgie voor
Zondag 4 november 2018, 10.00 uur
23e Zondag na Trinitatis - Hervormingsdag
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de
Markt
Voorganger
Organist
Fluitist

Ds. Siert Lamsma
Hanneke Muntjewerf
Marjolein ten Cate

VOORBEREIDING
orgelspel

Fughettes over:

Ein feste Burg ist unser Gott
J. Pachelbel
(1653- 1706)
J.G. Walther
(1684- 1748)
M. Reger
(1873- 1916)

bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
G: en niet laat varen het werk van zijn handen.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
G: Amen.
intochtslied

Gezang 326: 4, 5 en 6

Gemeente gaat zitten
smeekgebed voor de nood van de wereld
V: Wij roepen tot God die omziet naar onze wereld …… Heer, ontferm U.
G: Heer, ontferm U
gloria
Psalm 65: 1, 5 en 6
DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN, UITGELEGD
V:
G:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

gebed bij de opening van de Schrift gevolgd door
1e lezing: Romeinen 2, 25-29 (Naardense Vertaling)

Gezang 335 (2x)

antwoordlied

Gezang 321: 1 en 3

2e lezing: Romeinen 2, 25-29 (Naardense Vertaling)
antwoordlied

Gezang 321: 6 en 7

overdenking
fluitspel op de traverso

Allegro van Johann Joachim Quantz

lied

Gezang 390: 1, 2, 3, 4 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD
dank- en voorbeden
stil gebed
wij delen onze gaven
1e collecte: Kerk (energiekosten; 2e collecte: Diaconie (Najaarszending
(Brazilië))
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun
specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in
Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en
landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en nietinheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar
Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de
uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten
wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië.
DIENST VAN DE TAFEL
Ieder die hoort de nodiging van Jezus, is welkom aan de tafel van de Heer
De diakenen maken de Tafel gereed terwijl wij zingen Gez. 366: 1, 4 en 6 (LB
1973)
Tafelgebed
V: De Heer zal met u zijn!
A: DE HEER ZAL U BEWAREN!
V: De vrede van Christus met u!
A: HIJ IS ONZE VREDE

Wij groeten elkaar met de vrede van Christus
V: Verheft uw harten!
A: WIJ HEBBEN ZE TOT DE HEER GEHEVEN
V: Zegenen wij de Heer onze God!
A: GOED IS HET EN PASSEND.
V: Ja waarlijk, goed is het en passend,
het komt u toe en het is onze redding,
dat wij u zegenen dag aan dag.
Gij die ons zet in het licht van uw belofte
en alles wat ons tot slaaf maakt, van ons wegneemt.
Wij heffen aan de hymne van uw glorie
met alle zonen van Israël,
met de dochters van Sion, en roepen uit uw Geest:
Zingen: Lied 405: 1 en 3
V: U zegenen wij om de Messiasman Jezus,
de levende Thora in ons midden.
In wie land van belofte
ons nabij is gekomen.
Die alzo in de nacht
dat Hij werd overgeleverd,
het brood nam in zijn handen,
het zegende en brak en zei:
‘Neemt en eet,
dit is Mijn lichaam voor u,
doet dit tot Mijn gedachtenis.’
En evenzo na de maaltijd
nam Hij de beker van de dankzegging en zei:
‘Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed
tot vergeving van zonden;
drinkt allen hieruit,
tot Mijn gedachtenis.’
Zegen ons dan met uw Geest
bondgenoot in onze zwakheid
die in ons zucht
en voor ons pleit adem van verwachting.

Opdat wij gaan op ’s Heren wegen,
bevlogen van uw liefde
vol van uw vrede
getuigend van uw komst.
G: MARANATHA!
gebed des Heren
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen
delen van brood en wijn
meditatieve muziek tijdens het uitdelen van brood en wijn
All Elevazione en All Offertorio
dankgebed
slotlied (staande): Gezang 302: 1, 2, 3 en 5 (LB 1973)

Wegzending en zegen G: Amen (1x)
Orgelspel

D. Zipoli (1688- 1726)

MEDEDELINGEN
2018

4 november

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 11 november 2018, Grote Kerk, 10.00 uur, Jan Prij Jr.
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen)
2e collecte Diaconie (Binnenlands diaconaat (Kerk in Actie/Exodus))
Perspectief voor (ex)gedetineerden
Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen.
Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van
Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in
de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus
kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties
en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit
kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, exgevangen en hun familieleden.
Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en
andere diaconale projecten in Nederland.
Zondag 11 november 2018 - Sint Maarten - LET OP!!!
mogen alle kinderen hun keuvel/lampion meenemen naar de kerk! De
kindernevendienst zal in het teken staan van Sint Maarten. Wie was dat
eigenlijk, was hij echt zo dol op snoep of zit dat toch anders? De kinderen lopen
daarna zingend een rondje door de kerk zodat we allemaal kunnen zien met
welke mooie keuvels de kinderen ’s avonds langs de deuren gaan.
In de kerk wordt niet gekeuveld, maar de kinderen krijgen wel allemaal een
mandarijn voor de broodnodige vitamines.
Inloopochtend.
Woensdag 7 november is er inloopochtend. U bent van harte welkom, de
koffie/thee staan klaar om 10.00 uur in de Hans Leijdekkerszaal van de Grote
Kerk.
VAN DE RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O.
Stilte in klank: Kennismaken met Gregoriaanse zang 12 november 2018
De gregoriaanse zang is het oudste muzikale erfgoed van onze westerse muziek.
Al eeuwenlang wordt er wereldwijd gregoriaans gezongen. Binnen de liturgie
van kerken en kloosters, maar in toenemende mate ook daarbuiten. De subtiele
schoonheid van deze liturgische zang leidt, is niet gericht op uiterlijk vertoon,

maar zoekt vooral verstilling en verdieping. Het zijn vooral de teksten van de
psalmen die vertegenwoordigd zijn. En waar wordt meer uitdrukking gegeven
aan de menselijke emoties dan in de psalmen?
Tjeerd van der Ploeg, organist van de Sint Christoforuskerk en leider van onder
meer het gregoriaans koor van de Sint Christoforuskerk zal van alles vertellen
over deze zang en over de achtergronden. Ook zal er gezongen worden door
alle aanwezigen om zo deze oeroude zangvorm zelf te ondergaan, o.a. in de
ruimte van de kerk.
Belangstellenden, mannen en vrouwen, zijn op maandagavond 12 november
van harte welkom in de pastorie van deze kerk, Gedempte Gracht 64, Schagen.
Aanvang 19.30 uur.
Aanmelden via het secretariaat, e-mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl, is
prettig, maar niet noodzakelijk. Deelname is gratis.
Aan tafel! 25 november 2018, Grote Kerk, 15.45 uur
In de Grote Kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 25 november een
gezellige 'Aan tafel!'- middag gehouden, aanvang 15.45 einde 18.00
u. Vanaf 15.20 uur is de kerk open.
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom.
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de
60+bus. (deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via
het nummer 272888).
Opgave deelname maaltijd graag vóór woensdag 21 november bij: Koos Eriks
(0224) 298387 of Ineke Draijer (0224) 296794.
De kerkenraad wenst u een goede dienst en een fijne zondag.

Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar
pknschagenzm@outlook.com (het liefst vóór donderdag 8 november a.s. 20.00
u.), tel nr. 0630622459 (Adriaan Rodenburg).
Kerkdiensten zijn terug te luisteren op http://pgschagen.nl/kerkdiensten
Project vrede bij reclamebureau Knetter, doe je mee?
Tijdens het kinderkerstfeest op 24 december om 16:30 voeren we musical
“Bureau Knetter” uit. Het wordt een viering met mooie verhalen, we gaan
samen zingen en er is een musical. In deze musical krijgt een reclamebureau de
opdracht om een campagne over vrede te maken. Maar het lukt hen zelf niet
altijd goed om de vrede te bewaren… ‘Bureau Knetter’ is een humoristische

musical met een boodschap. Wil je meedoen? Er is plek voor jong en oud bij dit
bureau, voor iedereen is er wel een rol. Tevens hebben wij ook bouwers voor
het decor nodig, technici voor het geluid, mensen die willen meespelen in de
band en mensen die koffie, thee en limonade willen verzorgen nodig. Wij
zouden het heel leuk vinden als jij mee wilt doen. De repetities beginnen zondag
25 november na de kerkdienst. Opgeven kan tot en met 18 november via
kinderkerstfeestschagen@gmail.com.
Laten we er samen een groot (kinder)feest van maken om de verjaardag van
Jezus te vieren.

Privacy
Wij willen zorgvuldig omgaan met uw
privacy gegevens. Deze kunnen worden
gepubliceerd in deze liturgie
/mededelingen en op de website
www.pgschagen.nl Wanneer u
hiertegen bezwaar heeft, kunt u mailen
naar
gegevensbescherming@pgschagen.nl

