Liturgie voor
Zondag 30 december 2018 10.00 uur
1e Zondag na Kerstmis
Protestantse Gemeente Schagen - Grote Kerk op de Markt
Voorganger
Organist
Orgelspel

Paulien Knol/Adriaan Rodenburg
Hanneke Muntjewerf
Vom Himmel hoch da komm ich her: 3 bewerkingen
Johan Sebastiaan Bach (1685-1750)
Friedrich Wilhelm Zachau (1663-1712)
Max Reger (1873-1916)

VOORBEREIDING
Woord van welkom
De Paaskaars wordt ontstoken
Voorbereiding gemeente gaat staan
Bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Hoor ons aan, Eeuwige God
G: hoor naar ons bidden!
V: Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt
G: blijf ons niet verborgen!
V: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf
G: Gij, Heer, vergeef ons!
V: Breng ons in het reine, met U en met elkaar.
G: Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht. Amen
Lied
Gemeente gaat zitten
Kyrie

Lied Psalm 93

V: Wij roepen tot God die omziet naar onze wereld …… Heer, ontferm U.
G:

Gloria

Lied 487

DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN, UITGELEGD
V:
G:

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Profetenlezing: Jesaja 61, 10 - 62, 3

Antwoordlied Lied 147: 5, 6 en 7

Epistellezing: Galaten3, 23 - 4, 7

Antwoordlied

Lied 827

Evangelielezing: Lucas 2, 33 - 40

Antwoordlied

Lied 339a

Overdenking
Orgelspel Es ist das Heil uns kommen her. Bewerking lied 966. Componist is onbekend.
Lied

Lied 966: 1a, 2v, 3a, 4m en 5a (wisselzang)

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

Acclamatie

Lied 368c

Wij delen onze gaven
1e collecte Kerk (Onderhoud orgel) 2e collecte Diaconie (Algemeen)
Slotlied (staande)
Zending en zegen G: Amen (1x)
Orgelspel

Lied 494

MEDEDELINGEN

30 december 2018

KOMENDE DIENSTEN
Zondag 6 januari 2019, Grote Kerk, 10.00 uur ds. Willemien Roobol, Nieuwe Niedorp
1e collecte Kerk (Pastoraat Schagen) 2e collecte Diaconie (Algemeen)
De Kerstnachtcollecte heeft 598 euro heeft opgebracht (Artsen zonder Grenzen) en 1e
Kerstdag (Kinderen in de knel) 405. De diaconie zal de opbrengst verdubbelen en naar
boven afronden. Dus voor AzG 1200 euro en voor Kinderen in de Knel 850 euro. Alle
gevers hartelijk dank.
Kerkasiel
24 december is een aantal gemeenteleden naar de Bethelkapel in Den Haag geweest, en
enkelen hebben daar aan de doorgaande dienst meegewerkt. Ook u kunt uw protest
tonen in verband met de halsstarrige houding van de staatssecretaris. Op de sites
https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis en
https://www.raadvankerken.nl/pagina/4861/petitie:_ze_zijn_al_thuis kunt u de petitie
vinden "ze zijn al thuis". Vul de plaatsnaam Schagen in en teken de petitie.
Inloopochtend!
Woensdag 2 januari 2019 vanaf 10:00 uur bent u van harte welkom voor de
inloopochtend in de Hans Leijdekkerszaal van de Grote Kerk Schagen. Er is dan ook
gelegenheid elkaar Nieuwjaar te wensen. De koffie en thee staat voor u klaar.
'Aan tafel!' zondag 20 januari 2019, Grote Kerk, 15.45 u. - 18.00 u. (15.20 u. kerk
open.) Koffie, maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. Info ‘Onze Kerk’.
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 3 januari a.s. 20.00 u.), tel nr. 0224 213 103 (Wik de Visser).
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

Psalm 90 Statenvertaling
1 Een gebed van Mozes, den man Gods. HEERE! Gij zijt ons geweest een
Toevlucht van geslacht tot geslacht.
2 Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld
voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.
3 Gij doet den mens wederkeren tot verbrijzeling, en zegt: Keert weder,
gij mensenkinderen!
4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij
voorbijgegaan is, en als een nachtwaak.
5 Gij overstroomt hen; zij zijn gelijk een slaap; in den morgenstond zijn zij
gelijk het gras, dat verandert;
6 In den morgenstond bloeit het, en het verandert; des avonds wordt het
afgesneden, en het verdort.
7 Want wij vergaan door Uw toorn; en door Uw grimmigheid worden wij
verschrikt.
8 Gij stelt onze ongerechtigheden voor U, onze heimelijke zonden in het
licht Uws aanschijns.
9 Want al onze dagen gaan henen door Uw verbolgenheid; wij brengen onze
jaren door als een gedachte.
10 Aangaande de dagen onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren, of, zo wij
zeer sterk zijn, tachtig jaren; en het uitnemendste van die is moeite en
verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen.
11 Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te
vrezen zijt?
12 Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
13 Keer weder, HEERE! tot hoe lange? en het berouwe U over Uw
knechten.
14 Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen
wij juichen, en verblijd zijn in al onze dagen.
15 Verblijd ons naar de dagen, in dewelke Gij ons gedrukt hebt, naar de
jaren, in dewelke wij het kwaad gezien hebben.
16 Laat Uw werk aan Uw knechten gezien worden, en Uw heerlijkheid over
hun kinderen.
17 En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en
bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer
handen, bevestig dat.

