Zingen: U zij de glorie, opgestane Heer!
Zingen: U zij de victorie, nu en immermeer.
Zingen: Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Zingen: Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Zingen: Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
Zingen: en zegt telkenkere: “Christus overwint!”.
Zingen: U zij de glorie, opgestane Heer.
Zingen: U zij de victorie, nu en immermeer.

Litu r g ie
van de

‘Dienst aan Zee’

Zingen: Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Zingen: die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
Zingen: In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
Zingen: niets heb ik te vrezen in leven en dood.
Zingen: U zij de glorie, opgestane Heer,
Zingen: U zij de victorie, nu en immermeer.
Zegen
Allen: Ja, amen, ja, halleluja.
Zingen: Lied 416 : 1 en 4
Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn,
Zingen: jou nabij op al je wegen
Zingen: met zijn raad en troost en zegen.
Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn,
Zingen: tot wij weer elkaar ontmoeten,
Zingen: in zijn naam elkaar begroeten.
Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wij hopen elkaar weer te ontmoeten op zondag 8 september a.s.
Wilt u ook anderen attent maken op de ‘Diensten aan Zee’
door middel van de folder.
Zie voor verdere informatie bij de mededelingen.
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Bethelkerk - Jurriaan Kokstraat 175 - Scheveningen.
Zondag 14 april 2019 - Aanvang: 19.00 uur.
Predikant: Ds. W.J.W. Scheltens uit Lunteren.
Muzikale medewerking:
C.O.V. ‘Cantate Deo’ o.l.v. Marco Kalkman.
Marjolein Kolkert, sopraan.
Peter le Feber, hobo.
Peter Bontje, vleugel.
Cantor-organist: Sander van Marion.
Thema: ‘Op weg naar Pasen’.

Uitgevoerd worden delen uit de Mattheüs Passion van
Georg Philipp Telemann, beroemde tijdgenoot van J.S. Bach.
Sander van Marion gaf in 1972 de eerste uitvoering van het
volledige werk in Nederland.
Luiden van de klokken (Moment van stilte en rust)
Zingen: Lied 825 : 8, 9 en 5
Zingen: God heeft zich zelf ons toegewend:
Zingen: een man verscheen op aarde,
Zingen: een mens, in wie Hij onherkend
Zingen: zich aan ons openbaarde.
Zingen: In hem als in een tempel heeft
Zingen: de God gewoond die eeuwig leeft,
Zingen: de Ongeëvenaarde.
Zingen: Hij die rechtvaardig was en stil
Zingen: droeg wat Hem was beschoren,
Zingen: die stierf, en zie Hij leeft, Hij wil
Zingen: ook in ons zijn herboren.
Zingen: Ons leven is in het geding:
Zingen: tot onze val en opstanding
Zingen: heeft God Hem Uitverkoren.
Zingen: Ja, Hij is elk van ons nabij,
Zingen: hoe hemelhoog verheven;
Zingen: in Hem bestaan, bewegen wij,
Zingen: in Hem is heel ons leven.
Zingen: Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
Zingen: de mensen zijn van zijn geslacht,
Zingen: voor goed met Hem verweven.
Welkom
We wensen elkaar een gezegende dienst
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Zingen: dank dat U mij niet een dwaalweg
Zingen: door de duisternis laat gaan,
Zingen: dank U voor het licht der wereld,
Zingen: voor de zon van mijn bestaan.
Zingen: Dank U, Jezus, voor uw liefde,
Zingen: uw nabijheid en geduld,
Zingen: voor het offer van uw leven,
Zingen: de vergeving van mijn schuld,
Zingen: dank dat mij het licht van Pasen
Zingen: met de moed der hoop vervult.
Zingen: Dank U, Geest, voor al uw gaven,
Zingen: voor het goede wijd en zijd,
Zingen: voor de klank der instrumenten,
Zingen: de muziek U toegewijd,
Zingen: dank U voor een koor van stemmen,
Zingen: dit uur en te allen tijd.
Dankgebed en 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 collecte luisteren we in stilte naar:
Hobo, vleugel en orgel: ‘Intermezzo’

G.Ph. Telemann

Slotwoord
Slotlied: ‘U zij de glorie’ (staande)
Evangelische Liedbundel, lied 132
Zingen: U zij de glorie, opgestane Heer!
Zingen: U zij de victorie, nu en immermeer.
Zingen: Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
Zingen: heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
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62 De volgende dag was het sabbat. Een groep priesters en farizeeén
ging naar Pilatus toe. 63 Ze zeiden: ‘Heer, we willen u iets vragen.
Toen die bedrieger Jezus nog leefde, heeft hij gezegd: ‘Drie dagen
na mijn dood zal ik opstaan uit de dood.’ 64 Wilt u daarom opdracht
geven om het graf drie dagen lang te bewaken? Anders komen zijn
leerlingen het lichaam stelen en dan zeggen ze tegen het volk: ‘Jezus
is opgestaan uit de dood!’ En daarmee zullen ze het volk nog erger
bedriegen dan Jezus al deed.’ 65 Pilatus antwoordde: ‘Jullie krijgen
soldaten mee om het graf te bewaken. Doe verder zelf wat jullie
nodig vinden.’

Zingen: ‘Zoek en je wordt gevonden’ (staande)
Geloofslied van Jaap Zijlstra - Melodie: Lied 968
Zingen: Zoek en je wordt gevonden,
Zingen: klop en je wordt gehoord,
Zingen: bid en je wordt ontvangen,
Zingen: ruim opent zich de poort,
Zingen: God toont in alle luister,
Zingen: wie luistert naar zijn stem,
Zingen: de droom van alle dromen,
Zingen: het nieuw Jeruzalem.

Koor nr. 79: Slotkoraal
Koor nr. 66: Heer, Gij hebt Uw eigen leven
Koor nr. 66: Ons gegeven in de dood.
Koor nr. 66: Ja, Gij ging met vrees en beven,
Koor nr. 66: voor ons door de diepste nood.
Koor nr. 66: Heer, Gij wilde alles derven.
Koor nr. 66: Opdat wij niet zouden sterven;
Koor nr. 66: Daarom komen wij o Heer,
Koor nr. 66: Brengen U de dank en eer.

Zingen: Onrustig is ons hart, Heer,
Zingen: totdat het rust in U,
Zingen: die rust mag ik ervaren,
Zingen: U schenkt haar hier en nu,
Zingen: als ik eerbiedig nader
Zingen: dan nadert U tot mij
Zingen: en weet ik U een Vader
Zingen: die trouw is en nabij.

Koor nr. 66: Heer, wij danken U van harte.
Koor nr. 66: Voor Uw pijn en voor Uw nood.
Koor nr. 66: Voor Uw wonden, voor Uw smarten.
Koor nr. 66: Dank Heer, voor Uw bange dood.
Koor nr. 66: Gij doorstond Heer, vrees en beven.
Koor nr. 66: Opdat wij eens zouden leven;
Koor nr. 66: Voor Uw kruis en voor Uw pijn.
Koor nr. 66: Willen wij U dankbaar zijn!
Meditatief woord: ‘Op weg naar Pasen’
Zingen: ‘Dank U, Vader van de lichten’ (staande)
Tekst: Jaap Zijlstra - Melodie: Lied 103c
Zingen: Dank U, Vader van de lichten,
Zingen: voor de sterren en de maan,
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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 bondgenoot,
		
van Zijn Zoon, onze broeder, van de opgestane
		Heer, van Zijn geest, die ons samenbrengt.
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Zingen: Dit is de troost, de heling
Zingen: van ons gewonde hart,
Zingen: het kruis van Jezus Christus,
Zingen: de smart van alle smart,
Zingen: God, laat mij steeds weer keren
Zingen: naar wat uw liefde is,
Zingen: zijn leven om te sterven
Zingen: en zijn verrijzenis.
Inleiding op het thema: ‘Op weg naar Pasen’
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: 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: Heer Jezus, Gij weet hoe de haat
Zingen: de liefde naar het leven staat,
Zingen: Gij kent het vallen van de nacht,
Zingen: uw opstanding is onze kracht.
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.
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50 Maar Jezus riep opnieuw. Toen stierf Hij.
Moment van stilte
Koor nr. 66: O grote nood, ja om Uw dood.
Koor nr. 66: Aan ’t kruis zijt Gij gestorven.
Koor nr. 66: Hebt daarmee het hemelrijk
Koor nr. 66: liefdevol verworden.
Koor nr. 66: Om onze schuld,
Koor nr. 66: hebt Gij geduld, de angsten en de plagen;
Koor nr. 66: Gij moest Heer in onze plaats,
Koor nr. 66: al die smarten dragen.
Althobo en orgel: ‘Siciliana’		

G.Ph. Telemann

Koor nr. 67: sopraan aria met koor
Verheugd u, diep bedroefde zielen. Wees blij (Waarom?)
Door Christus’ dood. Want door Zijn sterven (Waardoor?) verkrijgen
wij hemelse vreugde.
En neemt de nood (Wat dan?) van de hel van ons af.
51 Op hetzelfde moment gebeurde er iets in de tempel. Het gordijn
voor de heilige zaal scheurde doormidden, van boven naar beneden.
De grond begon te schudden, de rotsen scheurden doormidden.
54 De Romeinse officier en de soldaten die Jezus bewaakten, voelden
de grond schudden. Ze merkten wat er allemaal gebeurde. Ze werden
erg bang en zeiden:
Koor nr. 69: Waarlijk, dit was een Zoon Gods.
Koor nr. 70:
Om de goddelijke leer te eren heffen de hardste rotsen een treurlied
aan. Zij openen doordat zij barsten de jammerende kelen en roepen
door klaag’lijk weerklinkend gekraak:
God zelf is hier gestorven.
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Daarna verdeelden ze zijn kleren door erom te loten. 36 Ze bleven bij
het kruis om Jezus te bewaken. 37 Boven Jezus’ hoofd hingen ze een
bordje. Daar stond op waarom Jezus gedood werd: ‘Dit is Jezus, de
koning van de Joden.’ 38 Daarna werden er ook twee andere mannen
aan een kruis gehangen, twee misdadigers. Het kruis van Jezus stond
tussen de twee andere kruisen in. 39 De mensen die voorbijkwamen,
lachten Jezus uit. Ze schudden spottend hun hoofd en riepen:
Koor nr. 56:
Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, redt Uzelf.
Indien Gij Gods Zoon zijt en kom af van het kruis.
41 De priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk bespotten
Jezus op dezelfde manier. Ze zeiden:
Koor nr. 58:
Anderen heeft Hij gered, zichzelve kan Hij niet redden. Hij is koning
in Israël; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen in Hem
geloven. Hij heeft Zijn vertrouwen op God gesteld; laat Die Hem nu
verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft
gezegd: Ik ben Gods Zoon.
45 Om twaalf uur ’s middags werd het opeens donker in het hele
land. Drie uur lang bleef het donker. 46 Toen, om drie uur ’s middags, riep Jezus luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat betekent: ‘Mijn
God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten?’ 47 De mensen
die daar stonden, hoorden het. Sommigen zeiden:
Koor nr. 62: Hij roept Elia.
48 Meteen pakte iemand een spons. Hij liet die vollopen met zure
wijn. Toen deed hij de spons op een stok en zo gaf hij Jezus te
drinken. 49 De anderen zeiden:
Koor nr. 64: Stil, laat ons zien of Elias komt om Hem te verlossen.
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Fragmenten uit de Mattheüs Passion van G.Ph. Telemann
(Bijbelteksten zijn genomen uit de ‘Bijbel in gewone taal’)
Inleiding: Hobo en orgel: Andante in C.gr. terts
Mattheüs 26
36 Jezus ging met de leerlingen naar een plek die Getsemane heette.
Hij zei tegen de leerlingen: ‘Ik ga daar verderop bidden. Blijf hier
wachten tot ik terugkom.’ 37 Jezus nam Petrus mee, en de broers
Jakobus en Johannes. Jezus werd verdrietig en bang. 38 Hij zei: ‘Ik
houd het niet meer uit van verdriet. Blijven jullie maar hier en blijf
wakker, net als ik.’ 39 Jezus liep nog een klein stukje verder. Hij
knielde op de grond en begon te bidden: ‘Mijn Vader, als het kan, zeg
dan dat ik niet hoef te lijden. Maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik
wil.’
Koor nr. 19
O nacht, zo vol van angst en bitter lijden, waarin de macht der hel op
Jezus drukt; de Zoon, die van de Vader blijft gescheiden.
43 Toen hij terugkwam, lagen de leerlingen alweer te slapen. Ze konden hun ogen niet openhouden. 44 Jezus liet hen daar liggen. Hij ging
nog een keer bidden. En voor de derde keer zei hij dezelfde woorden.
45 Toen hij terugkwam bij de leerlingen, zei hij: ‘Liggen jullie nu nog
steeds rustig te slapen? Het moment is bijna gekomen dat de Mensenzoon uitgeleverd wordt aan slechte mensen.’ 46 Jezus zei: ‘Kom,
we moeten gaan. De man die mij gaat uitleveren, is dichtbij.’ 57. De
mannen die Jezus gegrepen hadden, brachten hem bij Kajafas, de
hogepriester. Daar waren ook de wetsleraren en de leiders van het
volk bij elkaar gekomen. 63 Maar Jezus zei niets. Toen zei de hogepriester tegen Jezus: ‘Zo zeker als God leeft, geef antwoord! Bent u
de messias, de Zoon van God?’ 64 Jezus zei: ‘U zegt het zelf. En ik
zeg jullie dit: Ik ben de Mensenzoon. Vanaf nu zullen jullie mij naast
God zien zitten, aan de rechterkant. En jullie zullen mij uit de hemel
zien terugkomen op de wolken.’ 65 Toen de hogepriester dat hoorde,
scheurde hij zijn priestermantel doormidden.
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Hij zei: ‘Deze man beledigt God. We hebben geen verklaringen meer
nodig. Jullie hebben nu allemaal gehoord dat hij God beledigde.
66 Wat is jullie oordeel?’Ze antwoordden:
Koor nr. 25: Hij is des doods schuldig!
Koor nr. 41:
Waarmee kan ik, o Heer, Uw goedheid meten,
mijn hart noch mijn verstand zal het ooit weten.
Hoe kan ik op wat Gij deed in Uw leven een antwoord geven?
Wanneer ik eens, o Heer, voor Uwe troon sta,
en ik, gekroond met ere, door Uw rijk ga,
dan wil ik zingend U mijn dank verklaren, ja U Heer, danken!
Mattheüs 27
15 Op het Joodse Paasfeest liet Pilatus altijd één gevangene vrij. Het
volk mocht iemand kiezen. 16 Op dat moment zat er iemand in de
gevangenis die Jezus Barabbas heette. Het was een bekende gevangene. 17 Pilatus vroeg aan de mensen die bij hem gekomen waren:
‘Wie moet ik vrijlaten? Barabbas of Jezus die de messias genoemd
wordt?’ 18 Pilatus wist precies waarom de priesters en de leiders
Jezus bij hem gebracht hadden. Dat was omdat ze jaloers waren op
Jezus. 19 Pilatus zat klaar om een beslissing te nemen. Op dat moment kwam er een bericht van zijn vrouw: ‘Pas op! Bemoei je niet
met die man, want hij is onschuldig! Ik heb vannacht een vreselijke
droom gehad, die met hem te maken had.’ 20 Maar de priesters en de
leiders zeiden tegen de mensen: ‘Jullie moeten zeggen dat
Barabbas vrijgelaten moet worden en dat Jezus gedood moet worden.’ Dat deden de mensen. 21 Toen vroeg Pilatus nog een keer: ‘Wie
van de twee moet ik vrijlaten?’ De mensen riepen:
Koor nr. 44: Barabbas!
Koor nr. 45: sopraan aria met koor.
Zo gebeurt het, niemand roept Jezus en allemaal roepen zij: Barabbas. Zoals de ouderen al leidden, zo zullen de jongeren heersen, overhellend tot de wereld en boos op Jezus.
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22 Pilatus zei: ‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias genoemd wordt?’ De mensen riepen allemaal:
Koor nr. 47: Hij moet gekruisigd worden!
23 Toen zei Pilatus: ‘Maar hij heeft toch niets verkeerds gedaan?’
Maar de mensen begonnen nog harder te roepen:
Koor nr. 47: Hij moet gekruisigd worden!
24 Pilatus merkte dat de dingen die hij zei, niet hielpen. Het volk
leek juist in opstand te komen. Daarom pakte hij wat water en waste
zijn handen. Iedereen zag wat hij deed. Toen zei hij: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man, Jullie zijn verantwoordelijk.’ 25 Toen
gaf het hele volk dit antwoord:
Koor nr. 50: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!
26 Toen liet Pilatus Barabbas vrij. Maar hij gaf opdracht om Jezus
met de zweep te slaan. Daarna gaf hij hem aan zijn soldaten, om hem
aan het kruis te hangen. 29 Ze maakten een kroon van doorntakken
en zetten die op zijn hoofd. En ze gaven hem een stok in zijn rechterhand. Ze knielden voor hem en zeiden spottend:
Koor nr. 54: Wees gegroet, gij koning der Joden!
30 Ze spuugden hem in zijn gezicht. En ze pakten de stok en sloegen
ermee op zijn hoofd. 31 Zo bespotten de soldaten Jezus. Daarna trokken ze hem de mantel weer uit, en ze trokken hem zijn eigen kleren
weer aan. Toen brachten de soldaten Jezus weg om hem aan het kruis
te hangen. 32 Toen ze de stad uit gingen, kwamen ze een man tegen.
Hij heette Simon en kwam uit Cyrene. De soldaten dwongen hem om
het kruis te dragen. 33 Ze kwamen bij de plaats die Golgotha heet.
Die naam betekent: schedelplaats. 34 Daar gaven ze Jezus wijn met
een bittere smaak. Toen hij het proefde, wilde hij het niet opdrinken.
35 Toen hingen de soldaten Jezus aan het kruis.
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