WEEK 1 - STARTAVOND
WOENSDAG 11 JULI 2018

MEDITATIE: DS. J. H. REIJM
ORGEL: BASTIAAN STOLK
LOCATIE: BETHELKERK URK
VLEUGEL: GERWIN VAN DER PLAATS
AANVANG: 19.30 UUR

Viole t

CHR. KAMPER MANNENKOOR
'DOOR EENDRACHT VERBONDEN'
en het Urker Mannenkwartet

'EEN BOOG IN DE WOLKEN
ALS TEKEN VAN TROUW'
De komende weken zal het gaan over de verschillende kleuren van
de regenboog. Elke tint weerspiegelt iets van God. Aan de hand
van de kleur violet bezingen we deze avond Gods trouw. Bijzonder
is dat de regenboog pas verschijnt als de wolken donker zijn en
het er dreigend uitziet. Als de horizon helemaal helder is, zie je
geen regenboog. Pas als de lucht betrekt en de regen valt, wordt
de kleurrijke boog zichtbaar. Zo leren we in de Bijbel de Heere
God kennen: als het dreigt mis te gaan en donkere wolken zich
samenpakken, komt Zijn trouw het meest aan het licht.
Ds. J.H. Reijm

Gerwin van der Plaats
‘Sjonge, wat heb ik er zin in’, was vorige week de spontane reactie toen toonkunstenaar Gerwin van der
Plaats het programma van vanavond onder ogen kreeg. Enthousiasme, humor en muzikaliteit zijn de
kenmerken van deze musicus. Zelf zegt hij te ‘blaken van energie om zijn gave die hij van zijn Schepper
heeft gekregen – zijn geloof – uit te dragen in muziek door middel van het orgel, de piano en vele koorvrienden’. Hij treedt regelmatig op als verdienstelijk begeleider bij uitvoeringen van koren en muziekgroepen en is dirigent van een handvol verschillende koren. Vandaag werkt hij met twee van zijn koren
mee aan deze eerste Zingen in de Zomerdag. Zij zullen voor en met ons mooie muziek maken en de lof
van God bezingen.

Urker Mannenkwartet
In Kruispunt zijn al twee artikelen aan de groeiende faam van het Urker Mannenkwartet gewijd. Ooit
begonnen als ‘backing vocals’ voor een gelegenheid, zijn ze nu niet meer weg te denken uit het Urker
korenlandschap. De samenwerking met Gerwin van der Plaats bleek een schot in de roos van muzikale
samenwerking. De leden van het kwartet hebben veel ervaring opgedaan als solisten bij mannenkoren
van Urk. Talloze concerten werden gegeven en op diverse cd’s werd de harmonieuze en heldere mannenzang al vastgelegd. Het primaire doel van het kwartet is het zingen tot eer van God!

Christelijk Kamper Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden'
Dit mannenkoor is al meer dan een eeuw oud. In 1917 zijn ze klein begonnen als ‘Christelijke zang- en
reciteervereniging’. Uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaand mannenkoor met een eigen klankkleur
(‘bronzen geluid’) en een voor zangers en toehoorders veel te genieten in culturele beleving, maar ook
tot troost en verdieping van het geloof. In de honderdjarige koorgeschiedenis speelt Klaas Jan Mulder
een belangrijke rol. D.E.V. was ‘zijn’ koor en Klaas Jan was ‘hun’ dirigent. De traditie van het ontwikkelen
en behouden van een mooie samenklank en een hoge muzikale kwaliteit is in 2009 door Gerwin van der
Plaats overgenomen. Dat ook dat een succesvolle eendrachtige samenwerking is, zal deze avond weer te
merken zijn.

Bastiaan Stolk
Deze ‘beste organist van Nederland’ was vorig jaar al eens te gast bij Zingen in de Zomer. In het ‘dagelijkse leven’ is Bastiaan de organist van het Vierdagorgel van de ‘Kerk op de Markt’ (Oude Kerk) van
Veenendaal. Ook is hij regelmatig als begeleider en solist te horen tijdens allerlei bijeenkomsten en
concerten. In 2016 werd hij uitgeroepen tot de beste (amateur)organist van Nederland, als winnaar van
de EO-verkiezingen voor dit vak. Het juryrapport loog er niet om: ‘Bastiaan is één met zijn instrument’.
We vinden het fijn dat hij vanavond als begeleider van koor- en samenzang weer plaats neemt op de
orgelbank van het Meere-orgel van de Bethelkerk. Het wordt vast weer jubelen!

Dominee Jan Reijm
Deze predikant van de Ichtuskerk in Alblasserdam kende Zingen in de Zomer al wel van horen en zeggen
in zijn vorige gemeente Giessen (Noord-Brabant). Maar hij moest kleur bekennen: van zelf meemaken
was het nog niet gekomen. Hij grijpt vandaag zijn kans. Op onze uitnodiging reageerde hij spontaan.
Zo completeert hij het bonte gezelschap van medewerkenden aan deze eerste Zingen in de Zomer van
2018. Hij toont ons de regenboog als het teken van Gods trouw. Als inleiding op zijn meditatie zingen we
zijn lievelingslied: ‘Eens als de bazuinen klinken’.

Kussentjes
In de bank waarin u zit, treft u soms kussentjes aan van zondagse kerkgangers.
Ons vriendelijk verzoek is om dat deze op hun plek blijven liggen.

Solo-, koor- en samenzang:

Zing van Zijn trouw
Solo
Zing van zijn trouw zo wonderbaar
Zijn majesteit en macht
Van zijn beloften eeuwig waar
die zijn genade ons bracht
Koor
’t Genadewoord is vast en sterk
als ’t scheppingswoord weleer
De stem die schiep het ganse werk
spreekt vrede van de Heer
Samenzang
Nu juicht mijn zwakke hart in Hem
‘k Ben zeker van Zijn heil
Een nieuwe schepping werkt Zijn stem
Zijn liefde zonder peil

Samenzang

God is getrouw, psalmenmedley
a. Psalm 36 : 2
Uw liefde raakt het hemelblauw.
Tot in de wolken reikt uw trouw.
Geen mens kan U doorgronden.
Uw oordeel is onpeilbaar diep.
U zorgt voor alles wat U schiep;
uw trouw wijkt geen seconde.
Uw liefde, God, maakt rijk en blij!
Hier in uw huis genieten wij
van wat U ons wilt geven.
U, Bron, schenkt aan wie dorstig is
het levend water, helder, fris.
Uw licht verlicht ons leven.
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b. Psalm 89 : 1 en 7
1.

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

7.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
c. Psalm 146 : 1 en 3 - Wijze: Joh. de Heer
Prijs de HEER met blijde galmen,
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
’k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof.
’k Zal zo lang ik ’t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied!
Hem verhogen in mijn lied!
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.
Vestigt op den HEER, zijn God.

Welkom
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Samenzang - staande

Het lied van de regenboog, in zeven kleuren...

Melodie: Jezus zal heersen, waar de zon

In zeven kleuren rijst omhoog
een hemelpoort, een ereboog de wolken wit, de hemel blauw:
God blijft altijd de aarde trouw.
Hier kust de boog van zijn verbond
met zeven zegels onze grond;
de Heer laat ons geen dag alleen,
zijn trouw breekt door de wolken heen.
Al vallen sterren, zon en maan,
al rollen golven af en aan,
de zee ligt in Gods rechterhand,
zijn handpalm is ons vaderland.
Al laait er in het laatste uur
een wereldbrand, een zee van vuur,
geen vlam doet deze boog vergaan vast zal de nieuwe aarde staan!

Chr. Kamper Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden'

Bede

F.F. Flemming/K.J. Mulder

Alwetend Vader, eind'loos in genade.
groot van ontferming, sla m' in liefde gade.
Hoor naar mijn bede, toon mij Uw bescherming,
om Jezus wille.
Doet Gij mij juichen, of in druk verkwijnen,
Gij, trouwe Vader, welke wond moog’ schrijnen,
Gij trekt Uw kind’ren steeds in liefde nader,
Aan ’t Vaderharte.
Vader, o doe mij in dit moeilijk leven,
op U vertrouwen, wil mij nooit begeven.
Doe m' op Uw liefde, in den Heiland bouwen,
in vreugd' en smarte.
ZINGEN IN DE ZOMER | 2018
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Gebed

Chr. Kamper Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden'

Psalm 84
1.

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Maistre Pierre/K.J. Mulder
6. Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t’ allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ‘t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Bijbellezing
Genesis 9 : 12 - 17
En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u
zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als
teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng
en de boog in de wolken gezien wordt, dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u
en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te
gronde te richten. Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond
tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach: Dit is
het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.
Psalm 85
Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. U bent Uw land goedgezind geweest, HEERE, U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob. De ongerechtigheid van Uw volk hebt U
weggenomen, U hebt al hun zonden bedekt. Sela. U hebt al Uw verbolgenheid weggenomen, U hebt
Zich van Uw brandende toorn afgewend. Breng ons terug, o God van ons heil, doe Uw toorn over ons
teniet. Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn, Uw toorn laten duren van generatie op generatie? Zou Ú
ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt? Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE,
geef ons Uw heil. Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn
gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, Zijn heil is nabij
hen die Hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar,
gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel
neer. Ook geeft de HEERE het goede, en geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor Zijn
aangezicht uit, Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.
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Urker Mannenkwartet en Samenzang

Groot is Uw trouw, o Heer
Koor
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Refrein: samenzang
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Koor
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein: samenzang (2x) Groot is uw trouw...

Samenzang:

Vaste Rots van mijn behoud : 1,2 en 4
1.

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.

4. Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon
opklimt tot des rechters troon,Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

ZINGEN IN DE ZOMER | 2018

9

Chr. Kamper Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden'

Als g’in nood gezeten

B. Noteboom

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.
God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood.
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.

Hoor, hoor mijn ziel

H. Smart/K.J. Mulder, solo: Jan Loosman

Hoor, hoor mijn ziel, hoor om ons eng’len zingen!
Met helder blij gezang en stil gebed,
zijn dienaars die des Vaders’ troon omringen;
altijd ook daar waar ik mijn schreden zet.
Eng’len van Jezus houden de wacht;
zingen hun welkom de pelgrims in de nacht.
Zingt eng’len, zingt; Straks zult g’ons welkom heten,
Omhoog waar ons de Hemel vreugde biedt;
waar strijd en dood en rouw zal zijn vergeten;
O, zingt ons van de Hemel in Uw lied.
Eng’len van Jezus houden de wacht;
Zingen hun welkom de pelgrims in de nacht.
Als soms op aard de wolken ’t licht verduistren,
Dan zien wij op tot Hem die ’t al gebiedt.
Zijn eng’len zingen! Laat ons naar Hem luist’ren.
De Heer is God, Hij doet de nacht te niet.
Eng’len van Jezus houden de wacht;
Zingen hun welkom de pelgrims in de nacht.
Zingen hun welkom de pelgrims in de nacht

10
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Samenzang

Eens als de bazuinen klinken
1.

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

5. Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Meditatie:

‘Een boog in de wolken, als teken van trouw’
Solo en samenzang - staande

Ik zal er zijn
Solo
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Samenzang
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
(tussenspel)
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Solo
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
Samenzang
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
(tussenspel)
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Solo
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Samenzang

God is getrouw
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
en d' adem zijner lippen overmant
de tegenstand.

12
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Chr. Kamper Mannenkoor 'Door eendracht Verbonden'
en het Urker Mannenkwartet

Zie ons wachten aan de stromen
1.

Zie ons wachten aan de stromen
aan de oever der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

G.H. Bates/K.J. Mulder

2. Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
’t eng’lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

4. Velen, die wij hier beminden,
zijn ons reeds vooruit gegaan;
straks, vereend met hen voor eeuwig,
zullen w' ook voor Jezus staan.
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Twee spirituals

a. O Mary don’t you weep

Spirituals/K.J. Mulder

		Refrein:
		 O Mary don’t you weep, don’t you mourn
		 O Mary don’t you weep, don’t you mourn
		 Pharaoh’s army got drowned
		 O Mary don’t you weep
1.

The way of evil doing is a wide and fair
and many, many, many they who perish there.
Pharaoh’s army got drowned,
o Mary don’t you weep.
Refrein: O Mary don’t you weep...

2. There was a mighty man who came on earth tot save,
through Him we stem the tide of tribulation’s wave.
Pharaoh’s army got drowned,
o Mary don’t you weep.
Refrein: O Mary don’t you weep...
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Vertaling
Maria, treur niet langer.
De weg van het kwaad is breed en mooi
en velen komen erop om.
Maar er kwam een Man op aarde om te redden
en Hij wist de vloedgolf van zonde voor ons te keren.
Het leger van farao verdronk in de Rode Zee
dus Maria: treur niet langer!

b. He’s de Lily of the valley
He’s the lily of the valley, oh my Lord.
He’s the lily of the valley, oh my Lord.
King Jesus in his chariot rides, oh my Lord.
With four white horses side by side, oh my Lord.
He’s the lily of the valley, oh my Lord.
He’s the lily of the valley, oh my Lord.
What kind of shoes are those you wear, oh my Lord.
That you come ride upon the air, oh my Lord.
He’s the lily of the valley, oh my Lord.
He’s the lily of the valley, oh my Lord.
These shoes I wear are Gospel shoes, oh my Lord.
And you can wear them if you choose, oh my Lord.
Vertaling
Hij is de Lelie der valleien.
Hij rijdt in zijn wagen met vier witte paarden.
Welke schoenen heb je aan om naar de hemel te gaan?
Doe de schoenen aan van het geloof in het evangelie!
Je kunt die schoenen aandoen, als je ervoor kiest.

Koor- en samenzang Met collecte

Psalm 105
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

14
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Ik wandel in het licht met Jezus
Ik wandel in het licht met Jezus.

Ik wandel in het licht met Jezus,

Het donk’re dal ligt achter mij
en ’k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ’k luister naar zijn dierb’re stem
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Geen duist’re wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders moet hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn diebre stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem!

Grote God, wij loven U
Samenzang
Grote God, wij loven U
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
En bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
Blijft Gij ook in eeuwigheid
Koor
Heer, ontferm U over ons,
Open Uwe Vader armen,
Stort Uw zegen over ons,
Neem ons op in Uw erbarmen!
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
Laat ons niet verloren gaan!
Samenzang
Alles wat u prijzen kan,
U, de eeuw'ge, Ongeziene,
Looft Uw liefd' en zingt er van!
Alle Eng'len, die U dienen,
Roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!

Gebed
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Chr. Kamper Mannenkoor 'Door Eendracht Verbonden'
en het Urker Mannenkwartet
You’ll never walk alone | Rodgers/K.J. Mulder
When you walk through a storm
Hold your head up high
And don't be afraid of the dark
At the end of the storm
Is a golden sky
And the sweet silver song of a lark
Walk on through the wind
Walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone
You'll never walk alone
Walk on walk on with hope in your heart
And you'll never walk alone
Vertaling
Als je in zwaar weer belandt,
richt dan je hoofd omhoog.
Wees niet bang voor het donker,
want aan het einde van deze storm
wacht je een gouden hemel
en de zilveren zang van vogels
Dwars door de wind en regen,
als alle hoop is vervlogen,
zet dan door met verwachting in je hart,
want je loopt nooit alleen!

Samenzang

Mijn zegen krijg je mee
Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in.
De aarde is weer droog, er is een nieuw begin.
Woon hier en overal, de wereld is voor jou
en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw.

Melodie: Gelukkig is het land
Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in.
Blijft altijd dicht bij Mij, Ik geef je leven zin.
Woon hier en overal, de wereld is voor jou
en kijk de regenboog: Ik blijf je altijd trouw.

Slotwoord
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Slotzang - staande

Vreugde, vreugde
1.

Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ’t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.

2. Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog!

3. Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht,
opdat wij uw naam verhogen,
juichend voor uw aangezicht.
Want in Christus komt gij nader
hem, die onder zonden zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader,
die in Jezus tot U vlucht.

Volgende Week!

Dit was de eerste avond van het Zingen in de Zomer 2018. In de maanden juli en augustus van 2018
vinden D.V. nog zeven van deze samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom.

Volgende week, 18 juli 2018:
'Alzo lief heeft God de wereld gehad...'
14.00: Bethelkerk met kinderkoor ‘De Blijde stem’
15.15: Kerkje aan de Zee (bezichtiging)
16.00: Bethelkerk Orgelzomer met Ronald IJmker op het Meere-orgel

de kleur is

Ro o d

(doe ie ts ro od

s aan)

19.30: Met Jong Gemengd koor Immanuël
MEDITATIE: DS. J. HOEKMAN
LOCATIE: BETHELKERK URK

ORGEL: MINNE VELDMAN/JORRIT WOUDT
PIANO: JORRIT WOUDT/ MINNE VELDMAN

Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom!

Elke werkdag t/m woensdag 29 augustus bent u van 14.00 uur tot 15.00 uur van harte welkom
in het Kerkje aan de Zee voor een afwisselend progamma van solo- en samenzang,
declamatie, orgelspel en gesproken woord.
Na afloop bent u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie of thee met ons te drinken.

CD'S BESTELLEN
Graag zou dhr./mevr.:
Adres:
Postcode:		Plaats:
E-mail:
CD van de avond van woensdag				

(datum) ontvangen.

DE KOSTEN ZIJN € 12,50 VOOR EEN DUBBEL-CD INCL. VERZENDKOSTEN.
ACTIE: ALLE AVONDEN VOOR € 80,00 EXCL. VERZENDKOSTEN.
NB: Losse verkoop van CD’s van 2017 is niet mogelijk.
De uitleverdata van de bestelde CD’s zijn week 37 en week 47.
Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers,
of opsturen naar: Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’
		
t.a.v. Stijntje de Boer, Vooronder 9, 8322 AK Urk.

VRIENDENKRING ZINGEN IN DE ZOMER
Graag zou dhr./mevr.:
Adres:
Postcode:

Plaats:

E-mail:
Door de Nieuwsbrief en het Kruispunt op de hoogte blijven
van het werk van Zingen in de Zomer.
NB: Alleen invullen indien u nog niets ontvangt.
Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers, of opsturen
naar: Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’ t.a.v. Diana Romkes, Duinriet 18, 8322 CC Urk,
(tel: 0527 688601) vriendenkring@zingenindezomer.nl

18

ZINGEN IN DE ZOMER | 2018

