Liturgie voor
Zondag 9 december 2018 10.00 uur
2e Zondag van Advent
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt
Voorganger
Organist

Ds. Arie Jan van der Bom
Hanneke Muntjewerf

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS
Orgelspel Nun komm der Heiden Heiland - Johann Michael Bach (1648-1694) /
Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Bloemschikking
In de Bijbelteksten van vandaag wordt gesproken over vuur dat zuivert wol die schoon
geloogd wordt. Kromme wegen die recht worden en bergen vlak. Het wordt iets lichter in
de schikking met een tweede kaars en de zijkanten van de schikking hebben ook wat
lichtere takjes en bloemen.
VOORBEREIDING
Woord van welkom - de Paaskaars en de Adventskaarsen worden ontstoken
Voorbereiding gemeente gaat staan
Woord van welkom
Bemoediging - Begroeting - Drempelgebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en niet loslaat het werk van zijn
handen.

V: Heer, Onze God,
Wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede.
A: Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid

V: Genade zij u en vrede van God de Vader
en van Jezus Christus, onze Heer en door
…[gebedsstilte]…
de heilige Geest.
G: Amen
V: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus
Christus,
A: opdat wij werkelijk uw kinderen mogen zijn

en u mogen liefhebben en dienen met al onze krachten. Amen
Lied

Lied 80: 1, 6 en 7

Gemeente gaat zitten
Kyriegebed - Kyrie

Lied 299e

Smeeklied

Lied 451: 1, 2 en 3

Projectlied melodie ‘Midden in de winternacht’ gezang 486 Liedboek
Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.

Had Maria ’t goed gehoord:
zij een zoontje naar Gods Woord,
die de Redder heet,
Koning en Profeet?
God is trouw, zij vertrouwt:
wat mij wordt gegeven,
ik zal voor Hem leven.

De kinderen komen naar voren en gaan met hun Licht naar hun eigen ruimte
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
1e Lezing: Maleachi 3, 1-4
Antwoordlied

Lied 126: 2

2e Lezing: Lukas 3, 1-6
Antwoordlied

Lied 439: 1 en 2

Overdenking
Orgelspel Aus meines Herzen Grunde - Johann Christoph Bach
AMBTSDRAGERS

(1642-1703)

Afscheid van de ouderlingen
Belofte van geheimhouding door nieuwe kerkrentmeester
Presentatie van aantredende ambtsdragers
V: (…) Loven wij de Heer
G: Wij danken God
Opdracht
Gelofte en verbintenis van ouderling en diaken
Gelofte en bevestiging van ouderling Louise Kooiman die ‘nieuw’ aantreedt
V: Gebed om genade - Stil gebed
Handoplegging
V: God onze hemelse Vader geve jou zijn heilige Geest
tot vervulling van het ambt van ouderling in de gemeente van Jezus Christus.
G: Amen
V: Wij bidden U, geef degenen die in hun ambt zijn bevestigd,
dat zij gehoorzaam aan uw roepstem en vertrouwend op uw beloften,
vrijmoedig hun taak aanvatten tot eer van uw Naam, tot vreugde voor ons allen
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest,
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
G: Amen
Lied

Lied 672: 1, 2 en 6

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden - Stil gebed - ‘Onze Vader’

Lied 1006

Wij delen onze gaven
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen) 2e collecte Diaconie (Pastoraat, Kerk in Actie)
Slotlied (staande)
Wegzending en zegen G: Amen
Orgelspel

Lied 442

MEDEDELINGEN

9 december 2018

De bloemengroet.
KOMENDE DIENSTEN
Zondag 16 december 2018, Grote Kerk, 10.00 uur drs. Gert Scholten, Breezand
1e collecte Kerk (Onderhoud orgel) 2e collecte Diaconie (Algemeen)
Stichting Schagen – Roemenië
Na de dienst van vandaag zijn er Kerstkaarten te koop in de hal van de kerk.
Annemiek Wijnker en priester Kees Maas. “Woorden en verhalen die ons raken” ligt ter
inzage. Prijs €17,50 Opbrengst naar het project “Adopt a student” van Dorcas.
Zondag 9 december 2018 Kerk Eenigenburg 15.00 uur een concert door het trio
Divertire met licht klassieke liederen. Entree is gratis. Bij de uitgang is er een collecte.
Amnesty International / Write for Rights maandag 10 december 10.30 tot 17.00 uur
Schrijfactie Write for Rights. Bibliotheek Markt 18.
Bijzonder Kerstconcert zondag 16 december Grote Kerk 19.30 uur
Kerstconcert projectkoor o.l.v. Jan Schraal. Kaarten €12,50 bij Jan Schraal 0621878832
of jan.s@live.nl of Adriaan Rodenburg 0630622459 of laerburg@kpnplanet.nl
Kerstviering in de kerk op dinsdag 18 december 16.00 uur tot 19.00 uur
Kerstviering voor iedereen in de Hans Leijdekkerszaal. Als u het leuk vindt om iets aan
eten te maken kunt u dit opgeven bij Corine Leijdekkers tel 0224-212601
Kinderkerstfeest 24 december - Project Vrede van Bureau Knetter
24 december om 16.30 uur start het kinderkerstfeest in de Hans Leijdekkerszaal.
De kerkenraad wenst u een goede dienst en een fijne zondag.
U bent van harte uitgenodigd om na de dienst samen koffie en thee te drinken en na
te praten in de Hans Leijdekkerszaal
Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar pknschagenzm@outlook.com
(het liefst vóór donderdag 13 december a.s. 20.00 u.), tel nr. 0630622459 (Adriaan
Rodenburg).
Kerkdiensten zijn terug te luisteren op http://pgschagen.nl/kerkdiensten
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

