Liturgie voor
Zondag 23 december 2018 10.00 uur
4e Zondag van Advent - Rorate
Protestantse Gemeente Schagen Grote Kerk op de Markt
Voorganger
Organist
Orgelspel

Ds. Arie Jan van der Bom
Hanneke Muntjewerf
In dulci jubilo:

3 bewerkingen
Friedrich Wilhelm Zachau
Dietrich Buxtehude
Johann Michael Bach

1663-1712
1637-1707
1648-1694

Bloemschikking - toelichting vooraf aan de eredienst
De kleur van de aarde wordt lichter. Weer een kaars erbij die licht geeft. Er liggen ook
bollen boven op de schikking waarvan we weten dat ze kracht in zich hebben om uit te
lopen, te bloeien zelfs.
Het onderwerp van deze zondag is keuzes maken, maar ook verwachtingen hebben.
VOORBEREIDING
De Paaskaars en de Adventskaarsen worden ontstoken
Voorbereiding gemeente gaat staan
Woord van welkom
Bemoediging en drempelgebed

Lied 291d

Begroeting
Lied

Lied 437: 1, 2, 3 en 5

Gemeente gaat zitten
Kyriegebed

Bevestigd met Kyrie van Lied 299e

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN, UITGELEGD
Projectlied melodie ‘Midden in de winternacht’ gezang 486 Liedboek
De kinderen komen naar voren en gaan met hun Licht naar hun eigen ruimte

V:
G:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
1e Lezing: Micha 5, 1-4a

Antwoordlied Psalm 80: 1 en 2

2e Lezing: Lucas 1, 39-56

Antwoordlied Lied 464: 3, 4, 5 en 6

Overdenking
Orgelspel

Er is een roos ontsprongen - Jan Jongepier

Lied

Lied 473

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader
Wij delen onze gaven
1e collecte Kerk (Instandhouding gebouw) 2e collecte Diaconie (Algemeen)
Slotlied (staande)

Lied 461

Zending en zegen G: Amen (1x)
Orgelspel
MEDEDELINGEN

23 december 2018

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 30 december 2018, Grote Kerk, 10.00 uur ds. Roel de Meij Mecima, Den
Helder
1e collecte Kerk (Onderhoud orgel) 2e collecte Diaconie (Algemeen)
Oproep voor het kerkasiel in Den Haag
Sinds oktober verblijft de Armeense familie Tamrazyan in kerkasiel in de Bethelkerk in
Den Haag. Deze familie wordt bedreigd met uitzetting. De PKN Den Haag heeft besloten
hen kerkasiel te bieden d.m.v. een voortdurende kerkdienst. De PKN Den Haag schrijft:
Het doel is om via kerkasiel rust en veiligheid te bieden aan het gezin Tamrazyan en om
tijd en ruimte te creëren voor een gesprek met de overheid over een menselijke oplossing
voor kinderen die het slachtoffer worden van de huidige toepassing van de zogenoemde
kinderpardon-regeling. Voor meer achtergrondinformatie:

https://www.protestantsekerkdenhaag.nl/
Vanuit de PG Schagen willen we ook graag een bijdrage leveren aan deze kerkdienst: op
24 december van 11.00-13.00 u. is het de beurt aan Schagen en daarin zal ds. Arie Jan
van der Bom voorgaan. Gemeenteleden kunnen zich aansluiten: we willen graag om 8.15
u. op het station verzamelen en de trein van 8.22 u. nemen (let op: we moeten ook een
stukje met de tram in Den Haag).
Het is wel handig om te weten of er mensen meegaan naar Den Haag; deelnemers willen
we vragen een eigen lunch te regelen. Voor aanmeldingen of vragen kunt u contact
opnemen met Arjan Plomp (scriba@pgschagen.nl) of Corine Leijdekkers
cleijdekkers@kpnmail.nl
Kinderkerstfeest 24 december - Project Vrede van Bureau Knetter
16.30 u. start het kinderkerstfeest in de Grote Kerk (kerkzaal!). Info ‘Onze Kerk’.
Kerk Eenigenburg 1e kerstdag om 10.30 uur
Voorganger is Klaas Henk Ubels, het thema is Gods burn-out! Met Eenigenburger
Gemengd Koor en organist Ed van Loon.
“Woorden en verhalen die ons raken”
Formulier voor inschrijven voor boek van Annemiek Wijnker en priester Kees Maas €17,50 - op boekentafel. Opbrengst voor project “Adopt a student”.
'Aan tafel!' zondag 20 januari 2019, Grote Kerk, 15.45 u. - 18.00 u. (15.20 u. kerk
open.) Koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. Info ‘Onze Kerk’.
Kopij voor de zondagse mededelingen kunt u sturen naar pknschagenzm@outlook.com
(het liefst vóór donderdag 27 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
De redactie van ‘Liturgie en Zondagse mededelingen’ wenst u

Gezegende Kerstdagen

