Toelichting op de Orde van de Dienst
voor de eredienst in de Bethelkerk te Scheveningen
MORGENDIENST 10 uur

Welkom en mededelingen (door de ouderling van dienst)
Kerkenraad en voorganger komen de kerkzaal binnen. Terwijl de kerkenraad zijn plaats inneemt
in de bank, lopen de ouderling van dienst en de voorganger naar voren. Na een handdruk betreden beiden het liturgisch centrum. De ouderling neemt plaats achter de tafel (om de mededelingen te doen en het intochtslied aan te kondigen) terwijl de voorganger plaats neemt op
de gereedstaande stoel. Na het intochtslied geeft de voorganger gelegenheid tot stil gebed.
Het is gebruik dat de voorganger vrijwel de gehele dienst leidt vanachter de tafel.
De lezingen vinden plaats vanachter de lezenaar.
Tijdens de verkondiging staat de voorganger op de preekstoel.
Voorbereiding
intochtslied		
(staande)
stil gebed		
(staande)
bemoediging en groet
(staande)
lied
Verootmoediging
Verootmoediging (in de vorm van een lied, tekstwoord óf als gebed, gevolgd door een lied)
woord van vergeving eventueel gevolgd door een lied
lezing van de leefregels (wet of ander vermanend gedeelte uit de bijbel)
lied
óf
Kyrië en gloria
kyriegebed
glorialied
Dienst van het Woord
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
(eerste) schriftlezing (normaliter verzorgd door een lector, terwijl de tweede lezing wordt verzorgd door de voorganger).
Kindermoment (eventueel) en kinderlied (volgens rooster)
(tweede schriftlezing)
Lied
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied
Gebeden en collecten
Wanneer er een mededeling van overlijden van een gemeentelid plaatsvindt, wordt de gemeente gevraagd te gaan staan. Na het herdenken is er een kort moment van stilte. Daarna
gaat de gemeente weer zitten.
In de hal van de kerk ligt een Gebedenboek, waarin gemeenteleden gebedsintenties kunnen
aangeven. Dit gebedenboek wordt vóór de dienst in de consistorie aan de voorganger over-

handigd.
De gebeden worden veelal afgesloten met een moment van stil gebed, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”
aankondiging van de drie collecten (de doelen staan vermeld in de Nieuwsbrief en verschijnen
op het beamerscherm) én het slotlied.
De inzameling van de gaven vindt plaats onder orgelspel
Dan komen ook de kinderen van de nevendienst én de oppaskinderen terug in de eredienst.
Slotlied (staande)
wegzending en zegen, door de gemeente beantwoord met: Ja, amen ja, halleluja!
Na afloop van de dienst is er in de hal van de kerk gelegenheid tot ontmoeting. Er is koffie, thee
en frisdrank.
NB. Tijdens de dienst kan ook de geloofsbelijdenis (Lied 340b) worden gezongen.
Er wordt gelezen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling.
Als zangbundels dienen het Liedboek (2013) en de bundel ‘Hemelhoog’.
Hierbij ligt de nadruk op het Liedboek, maar het wordt op prijs gesteld wanneer ten minste één
lied uit de bundel ‘Hemelhoog’ gezongen wordt.
Alle liederen en lezingen worden door middel van een beamer geprojecteerd op een groot
scherm.
Ook kan de voorganger beeld- of tekstmateriaal ter ondersteuning van het moment met de kinderen of de verkondiging aanleveren. Daarbij is het van belang aan te geven wanneer precies
zoiets aan de gemeente getoond moet worden.
Alle diensten zijn via een livestream op het internet te volgen (of later op te roepen) met beeld
en geluid: http://www.bethelkerkscheveningen.nl/uitzendingen/
De diensten in de Bethelkerk vallen onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad
Bethelkerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente te Scheveningen.
Adres Bethelkerk:
Jurriaan Kokstraat 175
2586 SG Scheveningen
Nadere informatie over het zangprofiel
De Bethelkerk herkent zich in een zogenaamd “open-confessioneel” profiel, waarbij een van de
samenbindende kenmerken van de leden van de wijkgemeente Bethelkerk is dat men graag en
veel liederen zingt die men ook goed kan meezingen (muzikale gymnastiek wordt minder op
prijs gesteld). Vanuit het genoemde theologische profiel van de gemeente voelt de gemeente
zich thuis in de psalmen, gezangen en liederen waarin de kernwoorden van het geloof, zoals
verzoening, genade, gerechtigheid en belijden, zowel in lofprijzing als aanbidding, een plek
hebben.
We zijn een zingende gemeente waarbij de gemeentezang wordt begeleid door enthousiaste en deskundige musici, zowel op de twee orgels die de kerk rijk is, als op de vleugel. Hierbij
geldt dat het zogenaamde kinderlied, dat in iedere dienst een vaste plek in de dienst heeft, in
de regel wordt begeleid vanaf de vleugel. De overige te zingen liederen worden begeleid vanaf het orgel.

