Mededelingen

Litu r g ie

Na de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar een kopje koffie
te drinken en wat na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

van de

Vertel uw familie en/of vrienden over deze diensten en neem ze
ook eens mee!

‘Dienst aan Zee’

Er zijn ‘Diensten aan Zee’ iedere 2e zondag van de maand, behalve
in de maanden mei, juni, juli en augustus.
U bent van harte uitgenodigd voor de volgende ‘Dienst aan Zee’ na
de vakantie, die gehouden wordt op zondag 9 september 2018.
Voorganger hoopt dan te zijn:
		
Ds. Aart Mak, Bloemendaal.
Muzikale medewerking:
		
Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak.
		
Orgels: Sander van Marion.
Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.
Wilt u het werk ‘Diensten aan Zee’ steunen, dan is uw gift van harte
welkom op gironummer NL55 FVLB 0225382601 t.n.v Protestantse
Gemeente te Scheveningen o.v.v. giften ‘Diensten aan Zee’.
Wij kunnen niet zonder uw daadwerkelijke steun!

Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.
Zondag 8 april 2018 - Aanvang: 17.00 uur.
Predikant: Ds. Koos Staat, Andijk.
Muzikale medewerking:
		Rijnstreekkoor
			o.l.v. Jan Verhoef.
		

Vleugel: Peter Bontje.

Cantor-organist: Sander van Marion.
Thema: ‘Licht uit de ruimte’.
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Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)

Slotwoord

Zingen: Vers 1 koor: ‘Soms is er in de wolken iets van God’

Slotlied: ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde!’
Slotlied: Vreugde, vreugde, louter vreugde
Slotlied: is bij U van eeuwigheid,
Slotlied: Schepper die ’t heelal verheugde,
Slotlied: bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Slotlied: Gij, die woont in licht en luister,
Slotlied: drijft de schaduwen uiteen.
Slotlied: Hij, die zoekend doolt in t’ duister,
Slotlied: vindt het licht bij U alleen.

Zingen: Allen:
Zingen: Soms is er in ons leven iets van God,
Zingen: soms komen wij tot onverwachte dingen
Zingen: en lopen dan sla kind’ren blij te zingen.
Zingen: Soms is er in ons leven iets van God.
Zingen: Koor:
Zingen: Soms is er in de wereld iets van God,
Zingen: iets onverwachts - als mensen vrede sluiten,
Zingen: elkaar tot hulp en niemand staat er buiten.
Zingen: Soms is er in de wereld iets van God.
Zingen: Allen:
Zingen: Soms is er in de wereld iets van God,
Zingen: alsof Hij spreekt: Ik zal niet van je wijken
Zingen: in angst en zorg - je zult dan niet bezwijken.
Zingen: Soms is er in de stilte iets van God.
Woorden van welkom
Wij wensen elkaar een gezegende dienst!
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Slotlied: In de harmonie der sferen
Slotlied: klinkt een loflied U gewijd.
Slotlied: Sterren, eng’len, allen eren
Slotlied: U, de Heer der heerlijkheid.
Slotlied: Velden, wouden, beken, bergen,
Slotlied: stromen, zeeën, alles juicht,
Slotlied: vogeld, bloemen en fonteinen,
Slotlied: ’t werk dat van uw vreugd getuigt.
Slotlied: Duizend lichten, duizend kleuren
Slotlied: zijn de weerglans van Uw pracht,
Slotlied: daarmee wilt Gij mensen beuren:
Slotlied: uit hun zorgen, uit hun nacht.
Slotlied: Op een zee van licht en zangen
Slotlied: voert Gij ons tot U omhoog!
Slotlied: Heer, Gij zijt ons hoogst verlangen,
Slotlied: doof niet voor Uw licht ons oog.
Zegen
Gemeente: Ja, amen ja, halleluja!
Postludium: Koor, orgel en vleugel:
			‘Look at the world’.		
Zingen: Kijk naar de wereld, naar alles om ons heen.
Zingen: Kijk naar de wereld en bewonder hem.
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John Rutter

Zingen: leer het op uw lichte
Zingen: hoge rijk zich richten.
Zingen: God, is dan wat U verliet
Zingen: uit uw hand gevallen?
Zingen: Mist Gij onze wereld niet
Zingen: bij uw duizendtallen?
Zingen: Blijf niet ver, doe één ster
Zingen: in de nacht ons gloren,
Zingen: of wij zijn verloren!
Zingen: Christus, stille vaste ster,
Zingen: o Gij licht der lichten,
Zingen: waarnaar wij van her en der
Zingen: onze schreden richten, Zingen: geef ons moed; ‘t is ons goed
Zingen: U te zien, Getrouwe,
Zingen: uw hoog rijk te’aanschouwen.
Koor: ‘In His love’. 		
Mark Patterson
Zingen: Christus is gekomen om onze herder te zijn,
Zingen: Hij is gekomen als onze gids.
Gebeden: Dankgebed - voorbeden - stil gbed 				gezamenlijk het ‘Onze Vader’
Inzameling: Eerste collecte voor de Kerk;
Inzameling: tweede collecte voor het werk ‘Diensten aan Zee’.
Inzameling: Laat dit werk door ons allen worden gedragen!
Tijdens de kollekte
Zingen: luisteren we naar een improvisatie op orgel en vleugel over:
Zingen: ‘Die Himmel erzählen die Ehre Gottes’
J. Haydn
Koor: ‘Geloofd zij onze God’.			 Marco den Toom
Zingen: Geloofd zij onze God, geprezen zij zijn naam!
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Zingen: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’. (staande)
Tekst: Sytze de Vries; mel.: N.L.B. 969
Zingen: De vreugde voert ons naar dit huis,
Zingen: waar ’t woord aan ons geschiedt.
Zingen: God roept zijn naam over ons uit
Zingen: en wekt in ons het lied.
Groet:

V.:
G.:

De Heer zij met u;
Ook met u zij de Heer.

Bemoediging:
V.:
In de naam van God, die naar ons omziet,
		
die om ons geeft, die ons liefheeft,
G.:
willen wij hier luisteren en zingen,
V.:
willen wij bidden en belijden, musiceren,
		
stil zijn en feest vieren,
G.:
willen wij hier geloven, hopen en liefhebben.
V.:
Genade en vrede van God, onze bondgenoot,
		
van Zijn Zoon, onze broeder, van de opgestane
		
Heer, van Zijn Geest, die ons samenbrengt.
Zingen: ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
Zingen: Zal dit een huis, een plaats zijn waar
Zingen: de hemel open gaat
Zingen: waar Gij ons met uw eng’len troost,
Zingen: waar Gij U vinden laat.
Zingen: Onthul ons dan uw aangezicht
Zingen: Uw naam, die mét ons gaat
Zingen: en heilig ons hier met uw licht,
Zingen: uw voorbedachte raad.
Koor:

‘I want to know Christ’.		

Gary Priskell
Arr.: André van Vliet
Zingen: Ik wil Christus leren kennen. Hij wijst mij de weg.
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Inleiding op de dienst
Koor:

‘He’s the Lilly of the valley’.		

Spiritual
Arr.: André van Vliet
Zingen: Hij is de lelie van de vallei. O mijn Heer,
Zingen: Koning Jezus rijdt op zijn triomfwagen, o mijn Heer.
Schriftlezing: Jesaja 40 : 25 t/m 31
Zingen: ’Liefde in de nacht’
		
Tekst: Jaap Zijlstra; mel.: N.L.B. 302
Zingen: Gij hebt de lichten aangedaan,
Zingen: de flonker van de sterren,
Zingen: ik zie uw hoge luister aan,
Zingen: uw majesteit van verre,
Zingen: en bid U: God, kom mij nabij,
Zingen: licht met uw ogen over mij,
Zingen: schenk mij uw lieve vrede.
Zingen: Hoe glansrijk staat de grote nacht
Zingen: boven het aardse leven,
Zingen: de taal der sterren, vol van pracht,
Zingen: hebt Gij hoog aangeschreven;
Zingen: ik lees uw wonderlijk gedicht
Zingen: en taal naar U, o God van licht,
Zingen: wil mij uw gloed verlenen.
Zingen: Het duister brengt U glorie aan,
Zingen: de hemel tril van leven,
Zingen: daar blinkt het sieraad van de maan,
Zingen: gesternte, hoog verheven;
Zingen: licht van mijn ogen, zie mij aan Zingen: hoe kostbaar is mijn klein bestaan,
Zingen: Gij zijt mij zeer genegen.
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Koor: ‘God be with you till we meet again’.
William G. Tomer
						
Arr.: Jan Verhoef
Zingen: God zij met u, tot wij elkaar weer mogen zien,
Zingen: laat u zich door Zijn raadgevingen leiden.
Zingen: ‘Soms is er in de wolken iets van God’
Tekst: Joke Verweerd / Mel.: Sander van Marion
Zingen: Soms is er in de wolken iets van God,
Zingen: iets wonderlijks, als door Zijn hand geschreven,
Zingen: een regenboog - dat Hij behoedt ons leven.
Zingen: Soms is er in de wolken iets van God.
Zingen: Soms is er in ons leven iets van God,
Zingen: soms komen wij tot onverwachte dingen
Zingen: en lopen dan sla kind’ren blij te zingen.
Zingen: Soms is er in ons leven iets van God.
Zingen: Soms is er in de wereld iets van God,
Zingen: iets onverwachts - als mensen vrede sluiten,
Zingen: elkaar tot hulp en niemand staat er buiten.
Zingen: Soms is er in de wereld iets van God.
Zingen: Soms is er in de wereld iets van God,
Zingen: alsof Hij spreekt: Ik zal niet van je wijken
Zingen: in angst en zorg - je zult dan niet bezwijken.
Zingen: Soms is er in de stilte iets van God.
Korte meditatie: ‘Licht uit de ruimte’
Orgelimprovisatie: (met opname uit Saint Paul, Toronto),
aansluitend zingen Lied 919 : 1, 3 en 4
Zingen: Gij die alle sterren houdt
Zingen: in uw hand gevangen,
Zingen: Here God, hoe duizendvoud
Zingen: wekt Gij ons verlangen!
Zingen: Ach, ons hart, is verward,
5

