Raad van Kerken
Schagen e.o.

Eerste zondag van de week van gebed

‘Recht voor ogen’
Oecumenische viering
20 januari 2019 10.00 uur
Grote Kerk op de Markt
Voorgangers:

Pastor Louise Kooiman
Catechiste Monica Wildeboer
Medewerking: Cantorij Grote Kerk o.l.v. Wijnand Kramer
Organist:
Hanneke Muntjewerf
Trompettist:
Hans Elling
Orgel en trompet
Bewerking Lied 630 ‘Sta op! - Een morgen ongedacht.’
Welkom namens de Raad van Kerken Schagen e.o.
Paaskaars wordt ontstoken

We gaan staan

VOORBEREIDING
Openingslied

Psalm 72, 1 en 4

Opening
V
A
V
A
V
A
V
A

Laten we de drie-ene God aanroepen:
God, onze Vader, U kroont uw schepping met recht en genade.
Wij komen samen om U te aanbidden.
Jezus Christus, uw kruis brengt nieuw leven en gerechtigheid.
Wij komen samen om U te aanbidden.
Heilige Geest, U inspireert ons tot daden van recht.
Wij komen samen om U te aanbidden.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
En ook met u.

We gaan zitten

Kyrie

Lied 301k

Wij zijn allen mensen van goede wil, en meestal hebben we goede bedoelingen.
Maar we zijn ook mensen met tekorten, we maken fouten; in ons spreken, in
ons denken, in onze daden of juist in het niet handelen. Laten wij een ogenblik
in stilte naar ons eigen hart kijken; wat ging er goed de afgelopen week en wat
had beter gekund. Dat wij de goede dingen bewaren, mogen leren van onze
fouten en altijd vertrouwen op Gods oneindige barmhartigheid.
Wij zijn even stil
I Cantorij II Allen
Gloria

Lied 305

Kinderlied

Lied 784

De kinderen komen naar voren en gaan met hun Licht naar hun eigen dienst.
We zingen nogmaals

Lied 784

DIENST VAN HET WOORD
Groet
V
De Heer is met u
A
Ook met u is de Heer
Gebed om de opening van de Schrift
Eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God; open onze oren voor de woorden
uit de heilige Schrift, laat ze doordringen in ons hart, laat ze werkelijkheid worden
in onze daden. Moge ze ons inspireren tot het doen van gerechtigheid in onze
eigen omgeving. Dat bidden wij U door Christus Jezus, uw Zoon en onze Heer –
A
Amen
Eerste lezing: Deuteronomium 16 vers 10-20
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10 U moet voor de Heer, uw God, het Wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw
vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de HEER, uw God, u zegent.
11 Ten overstaan van hem moet u dan feestvieren, samen met uw zonen en
dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de stad wonen, en de
vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de plaats die de HEER,
uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. 12 Bedenk dat u zelf in
Egypte slaaf bent geweest; houd u daarom zorgvuldig aan deze voorschriften.
13 Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende
zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren. 14 Vier dan uitbundig feest, samen met
uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de
vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. 15 Zeven
dagen lang moet u voor de HEER, uw God, feestvieren op de plaats van zijn
keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven. Vier
daarom uitbundig feest. 16 Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voorde
HEER, uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het
Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Ze mogen daar
niet met lege handen komen; 17 ieder moet geven naar de mate waarin de
HEER, uw God, hem heeft gezegend. 18 Stel in alle steden die de HEER, uw God,
u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten
dragen voor een zuivere rechtspraak. 19 U mag de rechtsgang niet beïnvloeden
en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want
steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de
rechtvaardige vals. 20 Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven
blijven en mag u het land dat de HEER, uw God u zal geven, in bezit nemen.
Wekenfeest
Antwoordpsalm

Evangelielezing:

Psalm 146 GvL

Lucas 4 vers 14-21

14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over
hem verspreidde zich in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en
werd door allen geprezen. 16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid,
en volgens zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond
om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd,
en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18 ‘De Geest van de
Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te
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brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te
maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid
te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen. ‘ 20 Hij rolde de
boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle
aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen hen:
‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

‘U komt de lof toe’

Lied 339c

Overdenking
Orgelspel

‘Maestoso’ - César Franck

Samenzang

Lied 936 vers 1 cantorij, 2 en 3 allen

DIENST VAN HET ANTWOORD
Inzameling van offergaven
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, Je weet wat de HEER van je wil: niets anders
dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God,
zo lezen wij bij de profeet Micha, hoofdstuk 6 vers 8. Wij verplichten ons zelf tot
daden van gerechtigheid.
Collecte

Stichting Schagen - Roemenië

De cantorij zingt

Tui amoris ignem
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Genadige God, U hebt ons uw bewogenheid en zorg voor heel de schepping
laten zien. Uw liefde inspireert ons tot inzet en tot rechtvaardig handelen door
anderen van harte lief te hebben, zonder aanzien van hun culturele, etnische en
religieuze achtergrond. Aanvaard nu onze offergaven en verander ze in daden
die de eenheid van uw kerk dienen. Wij vragen dit door uw Zoon Jezus Christus,
in de kracht van de Heilige Geest, die leeft met U als één God in eeuwigheid.
A Amen.
We gaan staan
Vredeswens
Wij wensen elkaar de vrede van Christus
De geloofsbelijdenis van Nicea
A
Ik geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.
licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden
en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft
die voortkomt uit de Vader en de Zoon
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die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.
Amen.
We gaan zitten
Gebeden
Laten wij ons gezamenlijk gebed richten tot de Heer, voor de kerk en voor de
noden van heel de mensheid.
Vanaf eilanden en oceanen aanbidden wij U, God, Schepper van alle leven. Op
bergen en in dalen prijzen wij U, God, Verlosser van de wereld. Met de tongen
en talen van alle naties danken wij U, God, Trooster van lichaam en ziel. Wij
komen tot U, met onze lasten, onze hoop en verwachting.
Zo vragen wij U:
A

Wij bidden voor degenen die leven midden in ongerechtigheid. Geef ons moed
om hun stem te zijn en hun hoop te versterken. Wij bidden voor degenen die
maar doorgaan met onrecht. Moge uw welwillendheid onze harten vervullen en
ons maken tot bewerkers van vrijheid en vrede. Wij bidden voor elk instituut en
elke persoon die zich inzet voor gerechtigheid. Laat ons rechtvaardig handelen
overeenkomstig uw woorden.
Zo vragen wij U: A Spreid uw dragende vleugels …
Wij bidden voor de zichtbare eenheid van de kerk. Help ons om aan Jezus’
gebed te voldoen, dat wij één zullen zijn en samenwerken opdat uw Koninkrijk
openbaar wordt.
Zo vragen wij U: A Spreid uw dragende vleugels …
Wij danken U voor de vele kleuren, culturen en gewoontes die wij met elkaar
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delen in deze wereld. Bij al onze verschillen, verenig ons door uw liefde. Stel ons
in staat om samen te werken aan de waardigheid van het leven en deze wereld
te maken tot een rechtvaardig en vredig huis voor heel de mensheid.
Zo vragen wij U: A Spreid uw dragende vleugels …
ONZE VADER
A Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.
We gaan staan tot het einde van de dienst
Samenzang

Lied 419: 1 en 2

Wegzending
Zegen
Moge God u met liefde omarmen, en vriendelijkheid uit u laten vloeien.
Moge God een vuur van moed in u ontsteken en u vormen tot brengers
van gerechtigheid en vrede.
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Moge God u nederigheid schenken en volharding om de eenheid te
voeden.
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest
A

Amen!

Samenzang

Lied 419: 3

Orgel en trompet

‘You raise me up’

MEDEDELINGEN

20 januari 2019

RAAD LEREN EN DOEN
Caravaggio
Op dinsdag 26 februari willen we naar het Centraal Museum in Utrecht waar
momenteel een bijzondere tentoonstelling is. Schilderijen van de Italiaanse
schilder Carvaggio zijn daar te bezichtigen.
U kunt zich aanmelden bij ondergetekende. We willen met de trein van 9.07 uur
vertrekken. We kunnen om 12.00 uur naar binnen. Kaarten zijn vanwege de
grote belangstelling alleen van te voren via internet te bestellen en haast is
geboden! Met een museumkaart kost een kaartje € 6,00 per kaartje, zonder
museumkaart € 19,50. Graag een berichtje aan ondergetekende, dan weten we
op hoeveel personen we kunnen rekenen.
Op dinsdag 19 februari zal ds. Arie Jan van der Bom een korte toelichting geven
op wat we kunnen verwachten in het museum. Om 20.00 uur in de kerk op de
Markt.
Uiteraard zijn de mensen uit Schagerbrug en van de Christoforusparochie van
harte uitgenodigd om mee te gaan naar Utrecht.
Aanmelden bij Rik Laernoes, tel. 0629220184 of e-mail: laerburg@kpnplanet.nl
Filmmiddag/avond
Woensdag 6 maart wordt de film ‘Like father, like son’ gedraaid.
Vier ouders, twee rijke en twee minder rijke, krijgen van een ziekenhuis te
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horen dat hun twee zonen bij de geboorte verwisseld zijn. Ze staan voor een
dilemma. Wie beschouwen ze als hun echte zoon en moeten ze de jongetjes
ruilen?
We draaien de film twee keer. ’s Middags om 14.30 uur, in het bijzonder voor
mensen die moeilijk ’s avonds de deur uit kunnen, en ’s avonds om 20.00 uur.
Ook hier geldt: iedereen van harte welkom!!
Toegang is gratis, maar er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten.
Protestantse Gemeente Zijpe – Kerk Schagerbrug
KOMENDE DIENSTEN
Zondag 27 januari 2019, Kerk Schagerbrug, 10.00 uur ds. Dries Blokker
Zondag 24 februari 2019, Kerk Schagerbrug, 17.00 uur
De voorganger is ds. Arie Jan van der Bom.
Muzikale medewerking door de Mannenzanggroep o.l.v. Jan Schraal, organist
Hanneke Muntjewerf en fluitist Marjolein ten Cate.
Na afloop is er koffie of thee.
RK St. Christoforusparochie Schagen
KOMENDE DIENSTEN
Zaterdag 26 januari 2019, St. Christoforuskerk, 19.00 uur Eucharistie
Zondag 27 januari 2019, St. Christoforuskerk, 10.00 uur Eucharistie
Vergadering Wijkcontactraad, Pastorie, maandag 21 januari 2019 20.00 uur.
Oefenen familiekoor, Pastorie, vrijdag 25 januari 2019 19.00 uur.
Protestantse Gemeente Schagen – Grote Kerk op de Markt
KOMENDE DIENSTEN
Zondag 27 januari 2019, Grote Kerk, 10.00 uur pastor Louise Kooiman
1e collecte Kerk (Onderhoud orgel) 2e collecte Diaconie (Kerk in Actie Jeugdwerk)
Kerkbalans
Oproep! Volgende week zondag, 20 januari begint de jaarlijkse actie kerkbalans.
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Het thema is: “Geef voor je kerk”. Behalve dat wij een beroep doen op uw
vrijgevigheid, vragen wij ook nog of u misschien een wijk(je) voor uw rekening
wilt nemen om bij mensen langs te gaan. Schagen blijft wat achter voor wat
betreft de digitale deelname aan kerkbalans. Dat is jammer, we moeten de klus
toch met steeds minder mensen klaren. Mochten wij uw e-mailadres nog niet
hebben, laat het ons dan weten. Bij voorbaat dank. avoorbraak@ziggo.nl.

Kopij voor de zondagse mededelingen van de pg Schagen kunt u sturen naar
pknschagenzm@outlook.com (het liefst vóór donderdag 24 januari a.s. 20.00
u.), tel nr. 0224 213 103 (Wik de Visser).
Kerkdiensten – ook deze oecumenische viering - 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
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