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

Litu r g ie
van de

‘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’ die
gehouden wordt op zondag 11 november. Deze dienst heeft een bijzonder karakter, dan vieren wij 40 jaar ‘Diensten aan Zee’.
Na afloop van de dienst is er een drankje en een hapje.
Voorganger hoopt dan te zijn:
		
Ds. Koos Staat, Andijk.
Muzikale medewerking:
		
Het concertkoor van de Amerikaanse School
		
o.l.v. John Bakker.
		
Trompet: Pascal van de Velde.
		
Bugel: Veronique Voorn.
		
Koororgel en vleugel: Gijsbert Kok
		
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!
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Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.
Zondag 14 oktober 2018 - Aanvang: 17.00 uur.
Predikant: Ds. W.J.W. Scheltens, Lunteren
Muzikale medewerking:
		
Koor ‘Laus Deo’ van de H. Antonius Abt
		
o.l.v. Patrick Hopper.
		
Trompetduo: Arjan en Edith Post.
Cantor-organist: Sander van Marion.
Thema: ‘Het is begonnen’.

Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)
Zingen: ‘Een lied van verwondering’ (staande)
Tekst: A.C. Bronswijk; mel.: Lied 302
Zingen: Wij leven van verwondering
Zingen: en uit een diep vermoeden,
Zingen: dat in en om ons leven heen,
Zingen: een hand ons wil behoeden,
Zingen: dat er een hart is dat ons draagt,
Zingen: dat er een stem is die ons vraagt,
Zingen: dat God ons leidt ten goede.
Zingen: Wij leven dwars door vragen heen,
Zingen: met tere zekerheden,
Zingen: dat ondanks vóór- en tegenspraak,
Zingen: hier kwetsbaar wordt beleden,
Zingen: dat er een hart is dat ons draagt,
Zingen: dat er een stem is die ons vraagt,
Zingen: dat God deelt in ons heden.
Zingen: Wij leven het mysterie uit,
Zingen: de waarheid, ongemeten,
Zingen: dat al ons denken bovenuit,
Zingen: in ons een heel diep weten,
Zingen: weet dat een hand ons leven draagt,
Zingen: dat er een stem is die ons vraagt,
Zingen: dat ons een God wil heten.

Zingen: Vers 2 allen:
Zingen: Geprezen zij God! Gij allen op aard,
Zingen: aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.
Zingen: Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Zingen: Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
Zingen: Vers 3 koor:
Zingen: Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
Zingen: nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Zingen: Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
Zingen: de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
Zingen: Vers 4 allen:
Zingen: Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
Zingen: aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Zingen: Om zijn goede schepping, om hemels genot,
Zingen: zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
Zegen
Gemeente: Ja, amen ja, halleluja!
Postludium: Trompetduo en vleugel: ‘Amazing grace

Trompetduo en orgel: ‘Intrada’: Grote God wij loven U.
Arr.: Sander van Marion
Woorden van welkom
Illustratie bij Lucas 5 : 5 e.v.

Wij wensen elkaar een gezegende dienst!
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Zingen: Dank U, Geest voor al uw gaven,
Zingen: voor het goede wijd en zijd,
Zingen: voor de vrede en de vreugde,
Zingen: voor de trouw te allen tijd,
Zingen: dank voor alle troost en vriendschap,
Zingen: dank voor de zachtmoedigheid.
Koor: ‘Lead me Lord’.		
Samuel S. Wesley
Zingen: Leid mij Heer, leid mij in Uw Gerechtigheid, maak mij Uw
Zingen: weg duidelijk voor mijn aangezicht.
Dienst der 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 het Concerto voor twee instrumenten
van Giovanni Lucchinetti
Koor, orgel en trompetduo: ‘Gloria’.		
Charles Gounod
Zingen: Ere zij God in de hoogste hemelen en op aarde vrede.
Slotwoord
Slotlied: Lied 150a (staande)
Zingen: Vers 1 koor:
Zingen: Geprezen zij God! Gij engelenkoor
Zingen: dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Zingen: Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
Zingen: die allen daarboven tot dankzegging riep.
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Zingen: Psalm 100 : 1
Zingen: Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Zingen: Treedt nader tot gij Hem omringt,
Zingen: gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
Zingen: zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
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, de opgestane Heer,
		
van zijn Geest die ons samenbrengt. Amen.
Zingen: Psalm 100 : 2
Zingen: Roept uit met blijdschap: `God is Hij.
Zingen: Hij schiep ons, Hem behoren wij,
Zingen: zijn volk, de schapen die Hij hoedt
Zingen: en als beminden weidt en voedt.’
Trompetduo en orgel: ‘U zij de glorie’

Arr.: Sander van Marion

Inleiding op de dienst
Koor: ‘The Lord is my shepherd’.		
Zingen: De Heer zorgt voor mij zoals een herder
		
voor zijn schapen zorgt.
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Howard Goodall

Gebed met de woorden ‘Wij komen biddend voor U staan’
Tekst: Jaap Zijlstra; melodie: Psalm 134 (staande)
Zingen: Wij komen biddend voor U staan
Zingen: en roepen U eerbiedig aan,
Zingen: o God die leven zijt en licht
Zingen: op U is onze hoop gericht.
Zingen: Vader die in de hemel zijt,
Zingen: uw goedheid is van eeuwigheid,
Zingen: wees ons op aarde zeer nabij,
Zingen: in uw ontferming schuilen wij.

Koor: ‘God so loved the world’.		
John Stainer
Zingen: Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon
Zingen: heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet
Zingen: verloren gaat maar eeuwig leeft.

Zingen: Heer Jezus, Gij weet hoe de haat
Zingen: de liefde naar het leven staat,
Zingen: Gij kent het vallen van de nacht,
Zingen: uw opstanding is onze kracht.

Meditatie: ‘Het is begonnen’!

Zingen: Heilige Geest, wees zelf het lied
Zingen: dat troost geeft in ons zielsverdriet,
Zingen: o licht dat in uw hoge staat
Zingen: de wereld ver te boven gaat. Amen.
Trompetduo en vleugel: ‘Gebed voor de vrede’.
Trompet en vleugel: Nonnenkoor
Schriftlezing: Lucas 5 vers 1 t/m 11
Zingen: Lied 531 : 1 en 3
Zingen: Jezus die langs het water liep
Zingen: en Simon en Andreas riep,
Zingen: om zomaar zonder praten
Zingen: hun netten te verlaten, Zingen: Hij komt misschien vandaag voorbij
Zingen: en roept ook ons, roept u en mij,
Zingen: om alles op te geven
Zingen: en trouw Hem na te leven.
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Zingen: Christus die door de wereld gaat
Zingen: verheft zijn stem niet op de straat,
Zingen: Hij spreekt ons hart aan, heden,
Zingen: en wenkt ons met zich mede.
Zingen: En lokt ook nog zoveel ons aan,
Zingen: tot wie zouden wij anders gaan?
Zingen: Hij heeft en zal ons geven
Zingen: alles, - het eeuwig leven.

Johann Straus

Orgelimprovisatie; aansluitend zingen:
				
‘Dank U, Vader van de lichten’
				
Tekst: Jaap Zijlstra; melodie Lied 460
Zingen: Dank U, Vader van de lichten,
Zingen: voor de sterren en de maan,
Zingen: dank, dat U mij niet een dwaalweg
Zingen: door de duisternis laat gaan,
Zingen: dank U voor het licht der wereld,
Zingen: voor de zon van mijn bestaan.
Zingen: Dank U, Jezus voor uw liefde,
Zingen: uw nabijheid en geduld,
Zingen: voor het offer van uw leven,
Zingen: de vergeving van mijn schuld,
Zingen: dank dat mij het licht van Pasen
Zingen: met de moed der hoop vervult.
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