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 9 februari 2020.
Voorganger hoopt dan te zijn:
		
Ds. Hans van Ark uit Wapenveld.
Muzikale medewerking:
		
Oeral Kozakkenkoor o.l.v. Gregor Bak.
		
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!
Het ANBI-nummer is 823819942.
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Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.
Zondag 12 januari 2020 - Aanvang: 17.00 uur.
Predikant: Ds. Bert Boter uit Voorschoten.
Muzikale medewerking:
Voorschotens Kamerkoor,
				o.l.v. Nico Hovius.
Vleugel: Wim Loef.
Cantor-organist: Sander van Marion.
Thema: ‘Waar blijft de tijd?’

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: 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!

Slotlied: Niemand zal alleen meer reizen;
Slotlied: mensen wenken met de hand
Slotlied: om elkaar de weg te wijzen
Slotlied: het onbekende land
Zegen
Gemeente: Ja, amen ja, halleluja!
Postludium: Koor, vleugel en orgel:
Slotlied: Prelude en koraal uit Kantate 140
Joh. Seb. Bach
Slotlied: Slotlied: “Gloria sei dir gesungen”
Slotlied: (Laat ons zingen tot Uw eer; één koor van mensen en engelen
Slotlied: stemmen. Zo juichen wij, io, io, in dulci jubilo!)

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

We wensen elkaar een gezegend nieuwjaar
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Tekening bij boek Prediker
van Gé A.M. Albers
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Koor en orgelsolo: Aria di chiesa ‘Abide with me’
					
Arr.: Sander van Marion
Zingen: (Blijf mij nabij, wijs mij de weg en leid mij veilig voort).
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 in stilte naar ‘Sonata’ van Gaetano Piazza
			
voor orgel en vleugel
Koor: ‘With a voice of singing’
Martin Shaw
Zingen: (Zing! Laat iedereen het horen.
Zingen: Zingen: Lofzangen gaan de wereld rond, Halleluja!).
Slotwoord

Zingen: Lied 90A : 1 en 2 (staande)
Zingen: O God, die droeg ons voorgeslacht
Zingen: in nacht en stormgebruis,
Zingen: bewijs ook ons uw trouw en macht,
Zingen: wees eeuwig ons tehuis!
Zingen: En duizend jaar gaan als de dag
Zingen: van gistren voor U heen,
Zingen: een schaduw, een gedachte vaag,
Zingen: een nachtwaak, die verdween.
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,
Genade en vrede van God, onze Vader,
V.:
		
en van Jezus Christus, Zijn Zoon, onze nieuwgeboren
		Heer, en van de Heilige Geest die ons zijn wegen wijst.

Slotlied: ‘Lied’ (versie van Kees de Bruïne) (staande)
Slotlied: Wat de toekomts brengen moge
Slotlied: ons geleidt des Heren hand,
Slotlied: en wij trekken opgetogen
Slotlied: naar het onbekende land.
Slotlied: Elke dag, ’t zij goed of kwade,
Slotlied: komt de Heer ons tegemoet
Slotlied: en zijn leeftocht van genade
Slotlied: is ons voor de reis genoeg.

Zingen: Lied 90A : 5
Zingen: De tijd draagt alle mensen voort
Zingen: in zijn gestage baan
Zingen: en steeds onwrikbaar staat Zijn woord
Zingen: Zijn trouw zal nooit vergaan.

Slotlied: Wat de toekomst brengen moge,
Slotlied: wij zijn met elkaar op weg.
Slotlied: Hij heeft ons als reisgenoten
Slotlied: aan elkander toegezegd.		
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Inleiding op de dienst

Koor, orgel en vleugel: ‘Hoop’

Muziek: Nico Hovius
Tekst: G.J. Slump
Zingen: (In de diepten van ons hart huist de hoop waarvan wij zingen).

Koor, orgel en vleugel: ’Kyrië’
Zingen: (Heer ontferm U over ons).
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Joseph Haydn

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: 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: Prediker 3 : 1 t/m 15

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.
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Korte meditatie: “Waar blijft de tijd?”
Orgelimprovisatie, aansluitend zingen:
				(’Alleen te leven om te zwoegen’
Melodie: De dag door Uwe gunst ontvangen
Zingen: Alleen te leven om te zwoegen,
Zingen: te zuchten voor de dag begint,
Zingen: gedreven door een heilig moeten,
Zingen: het is als najagen van wind.

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: Lied 845 : 1 en 2		
			
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.

Koor, orgel en vleugel: ’Cantique de Jean Racine’
Gabriël Fauré
Zingen: (Christus, licht van de wereld, wij zingen voor U.
Zingen: Zie ons aan en schenk ons genade. Aanvaard onze lofliederen).

Tekst Huub Oosterhuis
Melodie: Psalm 86

Zingen: Alleen te leven om te weten,
Zingen: terwijl je nooit het antwoord vindt.
Zingen: Gods daden zijn niet na te meten:
Zingen: ook dit is najagen van wind.
Zingen: Dames:
Zingen: Alleen te leven om te tellen
Zingen: wat je vandaag of morgen wint,
Zingen: maar niets kan je tevredenstellen,
Zingen: het is als najagen van wind.
Zingen: Heren:
Zingen: Alleen te leven om te dragen
Zingen: en nooit weer worden als een kind,
Zingen: altijd jezelf maar overvragen,
Zingen: ook dit is najagen van wind.
Zingen: Allen:
Zingen: Geniet het leven als een gave.
Zingen: Geen mens weet wat hij morgen vindt,
Zingen: Gods daden zijn niet na te meten:
Zingen: ook dit is najagen van wind.
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