Mededelingen
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’

Uw aandacht voor twee wijzigingen:
1. In verband met de city-pier-cityloop is de aanvang van de dienst
van 8 maart verplaatst naar 19.00 uur!
2. De dienst aan Zee van zondag 12 april (Pasen) wordt verplaats
naar zondag 26 april, aanvang 17.00 uur. Medewerking verlenen dan
leden van de verschillende Scheveningse koren!
U bent van harte uitgenodigd voor de volgende ‘Dienst aan Zee’ die
gehouden wordt op zondag 8 december 2019.
Voorganger hoopt dan te zijn:
		
Ds. Annette Bosma uit Sassenheim.
Muzikale medewerking:
		
Vocalgroup Voices o.l.v. Martin Mans.
		
Hobo en althobo: Evelyn Heuvelmans.
		
Cantor-organist: Sander van Marion.
Aanvang: 17.00 uur; kerk open: 16.30 uur.
De commissie Diensten aan Zee is
afhankelijk van uw financiële bijdrage
Wilt u s.v.p. het werk ‘Diensten aan Zee’ steunen, uw gift is 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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Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.
Zondag 10 november 2019 - Aanvang: 17.00 uur.
Predikant: Ds. Ruud Stiemer uit ’s-Hertogenbosch.
Muzikale medewerking:
Concertchoir van de Amerikaanse Kerk
					o.l.v. John Bakker.
Cantor-organist: Sander van Marion.
Thema: ‘Als de hemel jouw leven raakt’.

Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)
Zingen: “Lof zij uw naam”			
Tekst: Jaap Zijlstra
						 Melodie: Liedboek 221
Zingen: Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
Zingen: uw luister staat geschreven in de sterren,
Zingen: zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
Zingen: taal van genegenheid, tijding van verre.
Zingen: Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
Zingen: zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?

Processie: ‘Done made my vow to the Lord’
Koor: Ga op weg met God in je hart.

John W. Work

Wij groeten elkaar en u bent welkom in de
ontmoetingshal om iets te drinken.

Zingen: In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
Zingen: hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Zingen: Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
Zingen: dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
Zingen: De morgenster, zozeer aan U verwant,
Zingen: Hij heeft het uur der duisternis verdreven.
Zingen: God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
Zingen: uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
Zingen: uw adem geeft ons innigheid en gloed,
Zingen: o leid ons uit het huis van schade’en schande Zingen: Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
Zingen: uw stad van licht daalt neer over de landen.
Koor:
Koor:
Koor:
Koor:

Processie a. ‘Praise the Lord’

Cesar Franck

Processie b. ‘Be still for the Lord’		

David Evans

Prijs de Heer want Hij is groot.

Laten we in stilte zijn aanwezigheid ervaren!

Welkom, daarna wensen wij elkaar een gezegende dienst!
Zingen: Lied 280 : 1 en 3 (staande)
Tekst: Sytze de Vries / Mel.: Lied 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.
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‘Jakobs droom’ door William Blake (ca. 1805)
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Slotlied: ‘De heuvel heft het hoofd’ (staande)
Tekst: J.W. Schulte-Nordholt
Melodie: Gelukkig is het land
Zingen: De heuvel van de Heer
Zingen: dat is een grote steen.
Zingen: De dichter legt zich neer,
Zingen: de nacht staat om hem heen.
Zingen: Hij droomt als Jakob droomt,
Zingen: hij ziet het stralend licht,
Zingen: dat uit de hemel stroomt,
Zingen: een ladder opgericht.
Zingen: Hij droomt dat hij de glans
Zingen: van witte engelen ziet,
Zingen: die dalen van de trans
Zingen: er klinkt een hemels lied,
Zingen: dat klimt en lacht en schreit,
Zingen: en elke engel is
Zingen: een regel tederheid,
Zingen: een strofe lafenis.
Zingen: De steen staat opgericht,
Zingen: de heuvel van de Heer,
Zingen: de liederen van licht,
Zingen: die klimmen op en neer.
Zingen: O Bethel, wit begin,
Zingen: de psalmen zwermen uit
Zingen: de blauwe hemel in
Zingen: op vleugels van geluid.

Zingen: Dit huis, dat alle sporen draagt
Zingen: van wie maar mensen zijn,
Zingen: de pijler die het alles schraagt,
Zingen: wilt Gij die voor ons zijn?
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,
ons zoeken en ons verlangen gaat uit naar de Ene,
V.:
		die liefde is en grond van ons bestaan.
Zingen: Lied 280 : 4 en 5 (staande)
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 mt ons gaat
Zingen: en heilig ons hier met uw licht,
Zingen: uw voorbedachte raad.
Koor: ‘One Faith, one Hope, one Lord’
Koor: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Craig Courney

Inleiding op de dienst

Zegen
Gemeente: Ja, amen ja, halleluja
6

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.
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Zingen: Maak dat ik mijn voeten zet
Zingen: op de wegen van uw wet.

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.

Zingen: Neem mijn stem, opdat mijn lied
Zingen: U, mijn Koning, hulde biedt.
Zingen: Maak, o Heer, mijn lippen rein,
Zingen: dat zij uw getuigen zijn.

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.
Schriftlezing: Genesis 28 : 10 t/m 22
Zingen: “Geworteld in de aarde”		
Zingen: Geworteld in de aarde
Zingen: en reikend naar het licht,
Zingen: geen toren evenaarde
Zingen: wat hier staat opgericht:
Zingen: een ladder waarop lopen
Zingen: Gods bodem, hoog en laag;
Zingen: de hemel gaat hier open Zingen: de toekomst komt vandaag.

Tekst: André Troost
Melodie: Lied 345

Koor: ‘One step He leads’
Pepper Choplin
Koor: Welke stap wij ook zetten, God is in alle omstandigheden bij ons
Koor: en zal ons nooit verlaten.

Zingen: Neem mijn zonden en mijn schuld
Zingen: in ‘t beleid van uw geduld.
Zingen: Maak dat ik, opstandig kind,
Zingen: steeds de weg tot U hervind.
Koor:    ‘The Prayer’
Koor: Leid ons Heer, geef ons geloof, zodat wij veilig zijn.

David Foster

Gebeden: Dankgebed - voorbeden - stil gbed 				gezamenlijk het ‘Onze Vader’
Inzameling: Eerste collecte voor de Kerk;
Inzameling: tweede collecte voor de hoge kosten van deze diensten.
Inzameling: Laat dit werk door ons allen worden gedragen!

Korte meditatie: “Als de hemel jouw leven raakt”.

Tijdens de kollekte luisteren wij in stilte naar:
			‘Air’ uit de derde suite van Joh. Seb. Bach
			
uitgevoerd op orgel en vleugel.

Orgelimprovisatie

Koor:

aansluitend zingen: Lied 912 : 1, 2, 3 en 6
Zingen: Neem mijn leven, laat het, Heer,
Zingen: toegewijd zijn aan uw eer.
Zingen: Maak mijn uren en mijn tijd
Zingen: tot uw lof en dienst bereid.
Zingen: Neem mijn handen, maak ze sterk,
Zingen: trouw en vaardig tot uw werk.
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‘Jacobs ladder’

Spiritual
Arr.: Sander van Marion

Koor: Spirituals zijn ontstaan tijdens de slavernij.
Koor: Geef je liefde aan de Heer. Elke trede brengt ons dichter bij de Heer.
Slotwoord

Zingen: Zinge
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