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!
Er zijn ‘Diensten aan Zee’ iedere 2e zondag van de maand, behalve
in de maanden mei, juni, juli en augustus.

Litu r g ie
van de

‘Dienst aan Zee’

De Dienst aan Zee van 10 maart 2019 begint, in verband met de
City-Pier-Cityloop, om 19.00 uur en dus niet om 17.00 uur.
U bent van harte uitgenodigd voor de volgende ‘Dienst aan Zee’ die
gehouden wordt op zondag 10 februari 2019.
Voorganger hoopt dan te zijn:
		
Ds. Koos Staat uit Andijk.
Muzikale medewerking:
		
Zoetermeers Mannenkoor o.l.v. Steven van Wieren.
		
Vleugel: Peter Bontje.
		
Cantor-organist: Sander van Marion.

Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.

Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.

Muzikale medewerking:

Zondag 13 januari 2019 - Aanvang: 17.00 uur.
Predikant: Ds. Aart Mak van radio Bloemendaal.
Koor: ‘Trumpets of the Lord’,

Let op: verandering van banknummer
Wilt u het werk ‘Diensten aan Zee’ steunen, dan is uw gift van harte
welkom op gironummer NL36 RABO 0373 728 670 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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				o.l.v. Rob van Dijk.
Panfluit: Liselotte Rokyta uit Tsjechie.
Cantor-organist: Sander van Marion.
Thema: ‘Is het nu wel of niet altijd maar hetzelfde gezwoeg?’

Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)
Zingen: ‘Hoopvol gaan wij hier naar binnen’
Mel.: Once in a Royal David’s city
Zingen: Hoopvol zijn wij hier weer binnen,
Zingen: komend door de duisternis.
Zingen: Laten wij dit feest beginnen,
Zingen: vieren dat er toekomst is.
Zingen: Onze ogen zijn gericht
Zingen: op een vonk, een sprankje licht.
Zingen: Koning David was een lichtpunt
Zingen: in het donker van een tijd
Zingen: die verscheurd werd, als de onze,
Zingen: door geweld, bedrog en nijd.
Zingen: Een eenvoudig herderskind
Zingen: dat een nieuw verhaal begint.
Zingen: Ook toen Jezus werd geboren,
Zingen: heeft hij hoop en licht gebracht.
Zingen: Zijn gestalte is een fakkel
Zingen: die ons bijlicht in de nacht.
Zingen: Blazen wij die aan, dit uur,
Zingen: tot een hartverwarmend vuur!
Panfluit en orgel: ‘Intrada’

Roemeense traditonele melodie

Welkom
Canon: ‘Ik stel mijn vertrouwen’ (staande)
Canon: Eerste keer: allen; tweede keer begint bij koorzijde

Koor: ‘God and God alone’
Philip Mc.Hugh
Zingen: (Het is God die alles heeft geschapen. Laat alles wat leeft
Zingen: Hem prijzen. God en God alleen!).
Slotwoord
Slotlied: ‘Be still my soul’		
Zingen: Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Zingen: Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Zingen: Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Zingen: Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Zingen: Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Zingen: Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

Jean Sibelius

Zingen: Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Zingen: Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Zingen: Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Zingen: Ik ben de hoop, dat zaad diept in de ziel.
Zingen: Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Zingen: Ik ben de dag, die schemert in de droom.
Zingen: Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Zingen: Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Zingen: In ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Zingen: Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
Zingen: En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
Zingen: ben Ik de hand, die al je tranen wist.
Zegen
Gemeente: Ja, amen ja, halleluja!
Postludium: Koor, panfluit,vleugel, koororgel: Comfort ye		
G.F. Händel
Arr.: Rob van Dijk / uit Young Messiah
Zingen: (Troost, troost mijn volk, zegt uw God,
Zingen: spreek tot het hart van Jeruzalem.)
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Zingen: Aan U, Vader, alle glorie
Zingen: om het lichten van uw trouw,
Zingen: die met vrede uit den hoge
Zingen: onze aarde nieuw bedauwt.
Zingen: U de ere, U de glorie,
Zingen: zon die ons in leven houdt.
Zingen: Om de Zoon U alle glorie,
Zingen: woord van eer ons toegezegd.
Zingen: Vleesgeworden vriend en naaste,
Zingen: ons tot brood voor onderweg.
Zingen: U de ere, U de glorie,
Zingen: woord op onze tong gelegd.
Zingen: Door de Geest U alle glorie,
Zingen: die als lofzang in ons leeft
Zingen: en als nieuwe win de aarde
Zingen: eenmaal haar gelaat hergeeft.
Zingen: U de ere, U de glorie,
Zingen: adem die in mensen leeft.
Koor: ‘Every valley shall be exalted’
G.F. Händel
						
Arr.: Rob van Dijk
Zingen: (Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht en het
Zingen: oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei).
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
luisteren we naar improvisatie door
			
panfluit, vleugel en koororgel
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We wensen elkaar een gezegend nieuwjaar
Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (staande)
Versie van Kees de Bruïne
Zingen: Wat de toekomts brengen moge
Zingen: ons geleidt des Heren hand,
Zingen: en wij trekken opgetogen
Zingen: naar het onbekende land.
Zingen: Elke dag, ’t zij goed of kwade,
Zingen: komt de Heer ons tegemoet
Zingen: en zijn leeftocht van genade
Zingen: is ons voor de reis genoeg.
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 zingen en luisteren.
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 Vader,
		
en van Jezus Christus, Zijn Zoon, onze nieuwgeboren
		Heer, en van de Heilige Geest die ons zijn wegen wijst.
Zingen: Wat de toekomst brengen moge,
Zingen: wij zijn met elkaar op weg.
Zingen: Hij heeft ons als reisgenoten
Zingen: aan elkander toegezegd.
Zingen: Niemand zal alleen meer reizen;
Zingen: mensen wenken met de hand
Zingen: om elkaar de weg te wijzen
Zingen: het onbekende land.
3

Koor:

‘Bless the Lord’

Ludwig van Beethoven
Arr.: H.H. Hopson
Zingen: (Prijs de Heer! Loof de Heer met heel je wezen, prijs God’s
Zingen: Heilige Naam. Al onze dagen zijn gezegend. De Heer toont
Zingen: begrip en Zijn liefde geeft gerechtigheid, leven en vreugde.
Zingen: God’s liefde is oneindig!).
Inleiding op het thema
Panfluit en orgel: Allegro		

G.F. Händel
(Uit Royal Fireworks music)

Zingen: Lied 513 : 1 t.m 4
Zingen: Allen: God heeft het eerste woord.
Zingen: Dames: Hij heeft in den beginne
Zingen: Dames: het licht doen overwinnen,
Zingen: Dames: Hij spreekt nog altijd voort.
Zingen: Dames: God heeft het eerste woord.
Zingen: Dames: Voor wij ter wereld kwamen,
Zingen: Dames: riep Hij ons reeds bij name,
Zingen: Dames: zijn roep wordt nog gehoord.
Zingen: Heren: God heeft het laatste woord.
Zingen: Dames: Wat Hij van oudsher zeide,
Zingen: Dames: wordt aan het eind der tijden
Zingen: Dames: in heel zijn rijk gehoord.
Zingen: Allen: God staat aan het begin
Zingen:Dames: en Hij komt aan het einde.
Zingen: Dames: Zijn woord is van het zijnde
Zingen: Dames: oorsprong en doel en zin.
Koor:

‘You raise me up’

B. Graham / R. Lovland
Arr.: Rob van dijk
Zingen: (Als ik in de put zit en vol zorgen ben, wacht ik in stilte tot U
Zingen: bij mij komt. U helpt mij er weer bovenop. U geeft mij kracht
Zingen: om boven mijzelf uit te stijgen).
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Schriftlezing: Prediker 3 : 9 t/m 15
Zingen: Lied 845 : 1, 2 en 3			
Zingen: Tijd van vloek en tijd van zegen
Zingen: tijd van droogte tijd van regen
Zingen: dag van oogsten tijd van nood
Zingen: tijd van stenen tijd van brood.
Zingen: Tijd van liefde nacht van waken
Zingen: uur der waarheid dag der dagen
Zingen: toekomst die gekomen is
Zingen: woord dat vol van stilte is.

Melodie: Psalm 86

Zingen: Tijd van troosten tijd van tranen
Zingen: tijd van mooi zijn tijd van schamen
Zingen: tijd van jagen nu of nooit
Zingen: tijd van hopen dat nog ooit.
Zingen: Tijd van zwijgen zin vergeten
Zingen: nergens blijven niemand weten
Zingen: tijd van kruipen angst en spijt
Zingen: zee van tijd en eenzaamheid.
Zingen: Wie aan dit bestaan verloren
Zingen: nieuw begin heeft afgezworen
Zingen: wie het houdt bij wat hij heeft
Zingen: sterven zal hij ongeleefd.
Zingen: Tijd van leven om met velen
Zingen: brood en ademtocht te delen Zingen: wie niet geeft om zelfbehoud,
Zingen: leven vindt hij honderdvoud.
Panfluit en orgel: Badinerie		

Joh. Sebastian Bach

Korte meditatie: “Is het nu wel of niet altijd hetzelfde gezwoeg?”
Orgelimprovisatie, aansluitend zingen:’Aan U, Vader, alle glorie’
		
		
Melodie: Lied 103c
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