Liturgie
40 jaar

‘Diensten aan Zee’

Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.
Zondag 11 november 2018 - Aanvang: 17.00 uur.
Predikant: Ds. Koos Staat uit Andijk
Muzikale medewerking:
		
Concertkoor van de Amerikaanse Kerk
		
o.l.v. John Bakker.
		
Trompet: Pascal van de Velde
		
Bugel: Veronique Voorn.
		
Koororgel en vleugel: Gijsbert Kok.
Cantor-organist: Sander van Marion.
Thema: ‘Vier met ons mee, 40 jaar ‘Diensten aan Zee’.
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Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)
Zingen: ‘Hoor hoe de orgeltoon’ (staande)
Tekst: Inge Lievaart / Opgedragen aan Sander van Marion / N.L.B. 704

Zingen: Hoor hoe de orgeltoon ons nodigt te beginnen
Zingen: om Vader, Geest en Zoon van harte lof te zingen.
Zingen: Juich, blijde orgelklank, o stem die ons bewoog,
Zingen: bevleugel onze dank en draag ons lied omhoog.

Zingen: Laat ons zo’n orgel zijn, verscheidenheid van klanken,
Zingen: als pijpen groot en klein om U te kunnen danken,
Zingen: o God, een instrument dat onze lied’ren draagt,
Zingen: dat, stem voor stem gekend, U met muziek behaagt.
Koor: A. Processie: ‘Lead me Lord’.
Samuel S. Wesley
Koor: A. Leid mij Heer, leid mij in Uw Gerechtigheid, maak mij
Koor: A. Uw weg duidelijk voor mijn aangezicht.
Zingen: B. ‘Halleluja’, uit Psalmhymne
Sander Van Marion
Woorden van welkom
Wij wensen elkaar een gezegende dienst!
Zingen: ‘Dit is een huis om de Heer te ontmoeten’ (staande)
Melodie: N.L.B. 162; tekst: Jaap Zijlstra
Zingen: Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
Zingen: plaats van gebed, van muziek tot zijn eer;
Zingen: smeeklied en lofzang en taal van ontferming,
Zingen: woorden gewijd aan de trouw van de Heer.
Groet:

V.:
G.:

De Heer zij met u;
Ook met u zij de Heer.
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Mededelingen
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar wat na te praten met
een hapje en een drankje.
Vertel uw familie en/of vrienden over deze diensten en neem ze
ook eens mee! Neemt u voor verdere informatie over de diensten aan
Zee de folder aan de uitgang mee!
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 9 december a.s.
Voorganger hoopt dan te zijn:
		
Ds. H. van Ark uit Wapenveld.
Muzikale medewerking:
		
Rijnstreekkoor o.l.v. Jan Verhoef.
		
Anke Bottema, harp.
		
Vleugel: Marcel van Duijvenvoorde.
		
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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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: ‘Dit is een huis om de Heer te ontmoeten’
Zingen: Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,
Zingen: voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
Zingen: blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Zingen: Hij is de Heer die mij door en door kent.
Trompet en orgel: ‘U zij de glorie’

Arr.: Sander van Marion

Inleiding op de dienst
Koor: ‘I lift up mine eyes’.		
Psalm 121 van Allan Pote
Zingen: Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt
Zingen: mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel
Zingen: en aarde gemaakt heeft.
Schriftlezing: Exodus 14 : 22 t/m 27
Trompetten en vleugel: ‘The Rose’		
Amanda McBroom
Zingen: Onder het ijs en de sneeuw in de winter, bevindt zich altijd
Zingen: wel een zaadje dat kan uitgroeien tot een roos.
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Zingen: ‘Lof zij de Heer’		
N.L.B. Gezang 868
Zingen: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Zingen: Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Zingen: Komt allen saam,
Zingen: psalmzingt de heilige naam,
Zingen: looft al wat ademt de Here.
Zingen: Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
Zingen: heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Zingen: Hij die u leidt,
Zingen: zodat uw hart zich verblijdt,
Zingen: Hij heeft zijn woord u gegeven.
Koor: ‘Lord, I strecht my hands to you’
Zingen: Heer, ik reik mijn handen naar U.

Jan Althouse

Meditatie: ‘Vier met ons mee, 40 jaar Diensten aan Zee’.
Orgelimprovisatie; aansluitend zingen: N.L.B. Gezang 150a
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: 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: 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!
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Veronique Voorn

is op 9 jarige leeftijd begonnen met het bespelen van de bugel. Orkestervaring deed ze onder andere op bij Crescendo
Nieuwveen, Muziekvereniging DSS uit Aarlanderveen,
Het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest, Amsterdam Brass en Soli Brass
Leeuwarden. In het dagelijks leven werkt Veronique als arts-assistent
in de orthopedie en is partner van Pascal van de Velde. Met enige
regelmaat werkt ze als bugeliste mee aan kerkdiensten en concerten.

Pascal van de Velde

studeerde klassiek trompet aan de conservatoira van Utrecht
en Barcelona. Pascal had tevens de eer om masterclasses te ontvangen van Maurice André tijdens de Internacional Curso de Musica
2007 in Benidorm.
Hij speelt op dit moment mee in musicalproducties als Evita en ‘Was
Getekend Annie MG’.
Op televisie was Pascal onder andere te zien en te horen bij
Nederland Zingt. Als solist werkt hij met regelmaat mee aan koorconcerten en concerten met orgel en trompet.

Opmaak en lay-out:
Aad van der Deijl
Voorbereiding:
Commissie ‘Diensten aan Zee’ met dank aan Hanneke 		
de Ruiter; Walter van den Oever en Sander van Marion.
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Het unieke ‘stereo’-orgel

Op 3 september 1971 werd het Flentroporgel, dat in 1956 voor de
oude Bethelkerk was gebouwd, in gebruik genomen in de nieuwe
Bethelkerk. Het orgel werd uitgebreid met een derde klavier.
In 1977 vond de ingebruikneming van het koororgel plaats.
Doordat het ook vanaf het hoofdorgel is te bespelen, is deze
opstelling uniek in Nederland. De beide orgels waren ... een
geschenk van een gemeentelid.
Door de samenwerking tussen de predikant Dr. Schelhaas en Sander
van Marion was, dankzij een gift van de David Roos-Weijl Stichting
het mogelijk om trompetten an chamade te plaatsen op het koororgel.
De ingebruikneming daarvan maart 1999.

Concertkoor

van de Amerikaanse Protestantse Kerk in Den Haag.
De leden van dit koor hechten veel waarde aan het zingen in andere
kerken om daar-zingend- mee te werken aan de verspreiding van het
evangelie. Het koor vindt het belangrijk om iedere zondagochtend in
de traditionele dienst van de Amerikaanse kerk te zingen, hierdoor
is het voor het koor alleen mogelijk om ‘s middags of ‘s avonds in
diensten van andere kerken te zingen.
De leden van het koor zijn van nationale en internationale afkomst.
De meeste leden van het koor zijn amateurs, daarnaast zingt er ook
een grote groep studenten mee van de verschillende conservatoria,
waaronder het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Deze studenten vervullen binnen het koor ook de rol van solist.
De grootte van het koor varieert per optreden en ligt tussen de 12 en
20 zangers.
John Bakker is de dirigent.
Vaste begeleider is Gijsbert Kok o.a. beiaardier van de Oude Kerk in
Scheveningen en St. Jacobskerk in Den Haag.
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Koor: ‘Every time I feel The Spirit’
William Dawson
Zingen: Iedere keer wanneer ik de Geest in mijn hart voel bewegen
Zingen: zal ik bidden...
Gebeden: Dankgebed - 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:
Zingen: “Een vaste burcht is onze God”.
Zingen: Zingen: (i.v.m. Hervormingsdag op 31 oktober j.l.)
Koor, orgel, vleugel en trompetten: ‘Halleluja’ (uit Messiah)
Georg Friedrich Händel

Slotwoord
Slotlied: ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’ (staande)
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.
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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.

Diensten aan Zee

Zegen

Predikant

Op initiatief van Sander van Marion werd op 1 oktober 1978 de
eerste ‘Dienst aan Zee’ gehouden. De liturgie wijkt af van de
traditionele eredienst en de muziek heeft een centrale plaats in de
diensten. Een muzikaal kleurenpalet van vocale en instrumentale
solisten, gemengde-, jongeren- en mannenkoren zorgen voor de
nodige afwisseling. Er is een korte meditatie door predikanten die
zich thuis voelen bij de sfeer van de ‘Diensten aan Zee’.

Gemeente: Ja, amen ja, halleluja!
Trompetten en orgel: ‘Anthem’.		
Koor:

Processie: ‘Halleluja’

Benny Andersson
Sander van Marion

Jacobus (Koos) Staat (Barendrecht, 9 maart 1958) is een Nederlands predikant en auteur.
Ds. Staat stond als predikant in Munnekezijl (1983 - 1988),
Yerseke (1988 - 1993), Haarlem (1993 - 1995) en Rijnsburg
(1995 - 2002). Sinds juli 2002 was hij deeltijdpredikant in de PKNkerk van Zunderdorp (50%) en voor de andere helft werkzaam bij de
Stichting Diensten met Belangstellenden in Amsterdam.
Vanaf 22 januari 2012 tot heden staat hij in de Gereformeerde Kerk
te Andijk.
Als auteur is ds. Staat vooral bekend van (dag)boekjes voor jongeren.
Deze zijn uitgegeven bij uitgeverij Filippus en uitgeverij Barnabas.
Daarnaast werkt Staat regelmatig mee aan radio-uitzendingen van
de Evangelische Omroep.

Cantor-organist

Sander van Marion is dit jaar 60 jaar verbonden aan de
(Gereformeerde) kerk van Scheveningen. Niet alleen in Nederland,
maar ook internationaal is hij een veel gevraagde musicus. Vele
malen is hij onderscheiden o.a. de hoge Franse onderscheiding
‘Medaille d’Or’, de Haagse stadspenning en het draaginsigne in
‘goud met briljant’ van de Protestantse kerken in Nederland.
Sander van Marion is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
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