
'ALZO LIEF HEEFT GOD DE 
WERELD GEHAD...'
Johannes 3:16 • In ons tekstgedeelte is de Heere Jezus in gesprek. En 
deze gesprekspartner is onder het joodse volk niet zomaar iemand. 
Hij is zelfs een leraar van Israël. Dus hij was voor het joodse volk 
een belangrijke man. Maar al zijn kennis schoot tekort om te kunnen 
begrijpen, dat Gods genade te groot is voor Israël alléén. Want God 
heeft niet ‘slechts’ Zijn oogappel lief, dat is al heel wat, maar Hij heeft 
zelfs heel de wereld lief. En dus is de Heere Jezus hier niet alléén in 
gesprek met Nikodemus, maar ook met u, jou en met mij. 

Ds. J. Hoekman 

WEEK 2
WOENSDAG 18 JULI 2018

JONG GEMENGD KOOR 
'IMMANUËL' UIT URK
Onder leiding van Harm Hoeve

LOCATIE: BETHELKERK URK

PANFLUIT: NOORTJE VAN MIDDELKOOP
ORGEL: MINNE VELDMAN

MEDITATIE: DS. J. HOEKMAN

AANVANG: 19.30 UUR

PIANO: JORRIT WOUDT

CODE ROODkleur van bloed en van liefde



Medewerkers
Jong Gemengd Koor Immanuël
De recente concertreis naar Malta was een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van dit bijna 40-jari-

ge koor.  Maar elke medewerking van dit koor is bijzonder.  De medewerking aan Nederland Zing wordt 

regelmatig uitgezonden op televisie. De frisse en zuivere klank is een unieke kwaliteit. Het uitgebreide 

repertoire omvat liederen voor elke gelegenheid, waarbij de naam van het koor wordt uitgedragen in 

woord en klank: Immanuel, ‘God met ons’. Daarom prijzen we ons gelukkig dat juist dit koor vanavond 

het thema van de kleur ROOD bezingt: over de liefde van God die ons wil redden door het bloed van zijn 

Zoon Jezus Christus.

Harm Hoeve
Al meer dan 20 jaar voert Harm Hoeve de directie over Immanuël. En sinds die tijd is er veel te genieten 

van de bijzondere combinatie van de veelzijdige en creatieve musicus uit Rouveen en de zangers uit Urk. 

Harm is altijd in voor iets speciaals in muziek en zang. Hij kiest de te zingen nummers met zorg uit en 

legt daarbij verbinding met de boodschap. De hoofdlijn van het programma van vanavond is ontleend 

aan zijn voorstel. 

Noortje van Middelkoop
Het lijkt op een bamboehengel die in stukjes is gezaagd, die vervolgens weer zijdelings aan elkaar zijn 

geplakt. Onder de adem van Noortje van Middelkoop ontstaat echter de mooiste muziek. Het is helemaal 

‘haar’ instrument: de panfluit! Op de televisie is Noortje regelmatig te zien en te horen. Het karakteris-

tieke geluid van haar instrument geeft een zinderend accent aan muziek en zang. De adem door het hout 

klinkt als een stem in een voor iedereen verstaanbare taal. Zo geeft ze vanavond ook haar bijzondere 

kleur aan deze Zingen in de Zomer. 

Jorrit Woudt
In Kruispunt is het nodige te lezen over deze sympathieke organist, pianist, dirigent en docent. Hij zat de 

afgelopen jaren al vaker achter het Meere-orgel. Dit jaar begeleidt hij Immanuël op de piano en dat vast 

met een nieuw en speciaal gevoel. Vorige week is hij namelijk getrouwd. We zijn erg benieuwd hoe dat in 

zijn spel te horen zal zijn. 

Minne Veldman
Minne is in deze tijd vaak achter de klavieren van diverse orgels te vinden op de verschillende zomer-

tournees in ons land. Deze musicus is echter ook een belangrijke drager van het zomerwerk op Urk. Hij 

verzorgt de orgelzomer. Acht weken lang wordt er elke woensdag om 4 uur hoogstaand gemusiceerd, 

met het Meere-orgel in een hoofdrol. Minne dirigeert ook zijn koren en komt elk jaar weer met muzikale 

verrassingen. We zijn blij dat we bij Zingen in de Zomer steeds op hem kunnen rekenen. Vanavond bege-

leidt hij zang en koor. Later in het seizoen dirigeert hij een samengesteld koor.

Kussentjes
In de bank waarin u zit, treft u soms kussentjes aan van zondagse kerkgangers. 

Ons vriendelijk verzoek is dat deze op hun plek blijven liggen.
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ROOD VAN HET BLOED

Solo- en samenzang

Al waren je zonden als scharlaken
Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

 Solo (2x)
 Al waren je zonden als scharlaken
 Wit als de sneeuw zal Ik ze maken
 Al waren ze rood als karmozijn,
 Ik maak ze als witte wol
 zo zuiver en rein

 Allen
 Al waren je zonden als scharlaken
 Wit al de sneeuw zal Ik ze maken
 Al waren ze rood als karmozijn
 Ik maak ze als witte wol
 Zo zuiver en rein

Samenzang Medley
met zijn bloed kocht Hij mij

Ik wil zingen van mijn Heiland
 Ik wil zingen van mijn Heiland 
 van Zijn liefde, wondergroot, 
 die Zichzelve gaf aan het kruishout 
 en mij redde van de dood. 
 Zing, o zing van mijn Verlosser. 
 Met Zijn bloed kocht Hij ook mij
 Aan het kruis schonk Hij genade, 
 droeg mijn schuld en ik was vrij 

Mijn Heiland heeft Zijn bloed geplengd
 Mijn Heiland heeft Zijn bloed geplengd,
 voor zondaars snood als wij.
 En met dat dierbaar bloed besprengd,
 zijn wij van zonde vrij.
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  Refrein:
  Dies juicht mijn hart en klinkt mijn lied:
  “Mijn Heiland stierf voor mij.
  Mijn Jezus maakt mij door Zijn bloed,
  van zonden rein en vrij.”

 O neem mij hart, het is onrein
 En was het in uw bloed,
 Was dan in mij en maak mij klein
 Ja heilig mijn gemoed!
  Refrein: Dies juicht mijn hart...

Daar is kracht in het bloed
 Solo
 Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
 Daar ‘s kracht in het bloed!
 Daar ‘s kracht in het bloed!
 Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost.
 Daar ‘s kracht in het bloed van het Lam.
 
  Refrein:
  Daar is kracht, kracht,
  wonderbare kracht
  in het bloed van het Lam.
  Daar is kracht, kracht,
  wonderbare kracht
  in het dierbaar bloed van het Lam.
 
 Komt dan tot Jezus,
 Hij stierf ook voor U.
 Daar ‘s kracht in het bloed!
 Daar ‘s kracht in het bloed!
 Hoort naar zijn woord
 en gelooft in Hem nu.
 Daar ‘s kracht
 in het bloed van het Lam.

  Refrein: Daar is kracht...

Welkom 
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Samenzang

Wanneer ik zoek naar woorden
Melodie: Beveel gerust uw wegen 

 Wanneer ik zoek naar woorden 
 en niets dan stilte vind,
 dan weet ik: Heer Gij hoorde 
 één stem; uw eigen kind. 
 Uw adem wekt mijn leven, 
 uw liefde kleurt mijn bloed:
 mijn stilte is vergeven, 
 mijn zwijgen keurt Gij goed.

 Wanneer ik zoek naar zinnen
 en bid om een gebed,
 niet weet hoe te beginnen, 
 niet spreek, in stil verzet,
 dan roep ik mij te binnen 
 uw stem, o Christus - Gij,
 Gij zult eens overwinnen
 de tegenstem in mij.

Gebed

ROOD VAN DE LIEFDE
krijgen en geven

Psalmgezang (staande)

Psalm 103
 Geen vader sloeg met groter mededogen
 Op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen,
 Dan Isr’els HEER op ieder, die Hem vreest;
 Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
 Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
 En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.
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 Zo hoog Zijn troon moog’ boven d’ aarde wezen,
 Zo groot is ook voor allen, die Hem vrezen,
 De gunst, waarmee Hij hen wil gadeslaan;
 Zo ver het west verwijderd is van ‘t oosten,
 Zo ver heeft Hij, om onze ziel te troosten,
 Van ons de schuld en zonden weggedaan.

Psalm 116
Maistre Pierre  |  Bewerking: Harm Hoeve

 Koor
 God heb ik lief, want die getrouwe Heer’
 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.
 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 Mannen
 Ik lag gekneld in banden van den dood,
 Daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
 Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
 Maar riep den Heer’ dus aan in al mijn nood:

 Allen
 Ik zal met vreugd in ‘t huis des Heeren gaan,
 Om daar met lof Uw groten Naam te danken.
 Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.
 Elk heff’ met mij den lof des Heeren aan!

Immanuël

O, hoeveel liefde heeft Hij 
tekst: Jan Visser  |  muziek: Kurt Kaiser

 
 O, hoeveel liefde heeft Hij
 Zoveel voor jou en voor mij!
 Liefde zo groot tot diep in de dood.

 Toen Hij naar Golgotha ging
 Daar aan het kruis voor ons hing.
 Droeg Hij de straf, nam de schuld van ons af.

  refrein 
  Niemand als Jezus, 
  niemand als Jezus, 
  heeft zoveel liefde voor mij.
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ROOD VAN VERWONDERING
Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt

Immanuël

Agnus Dei 
Charles Gounod 

 Agnus Dei, 
 qui tolis peccata mundi, 
 miresere nobis

 Lam Gods
 Die de zonde van de wereld wegneemt
 Heb medelijden met ons.

Samenzang

Genade zo oneindig groot
 Genade, zo oneindig groot.
 Dat ik, die ‘t niet verdien
 het leven vond, want ik was dood
 en blind, maar nu kan ‘k zien.
  
 Want Jezus droeg mijn zondelast
 en tranen aan het kruis.
 Hij houdt mij door genade vast
 en brengt mij veilig thuis.

 
Bijbellezing:

Johannes 3 : 1 - 19
Het gesprek met Nicodemus
En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was  Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 
‘s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: ‘Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want  
niemand kan deze tekenen doen die U doet,  als God niet met hem is’. Jezus antwoordde en zei tegen 
hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van 
God niet zien. 
Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor 
de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u:  Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God 
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niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Ver-
wonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen 
hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het 
met iedereen die uit de Geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem:  Hoe kunnen 
deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u 
deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat 
Wij gezien hebben, en toch neemt u  Ons getuigenis niet aan. Als Ik aardse dingen tegen u zei en u 
niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? En  niemand is opgevaren naar de 
hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.  En 
zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,  zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,  maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God 
de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat 
Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.  Wie in Hem 
gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft 
in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En  dit is het oordeel, dat het licht in de wereld geko-
men is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren 
slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet 
ontmaskerd worden.  Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar 
wordt dat ze in God gedaan zijn.

ROOD VAN VERWACHTING
hoop voor de wereld

Koor- en samenzang

Alzo lief had God de wereld
 Al zo lief had God de wereld,
 dat Hij Zijnen eigen Zoon,
 voor die afgevallen wereld,
 overgaf aan smaad en hoon.
 Ja toen wij nog zondaars waren,
 schonk d’ Ontfermer ons gena,
 stierf Zijn Zoon op Golgotha,
 stierf voor ons, die zondaars waren.
 God is liefd’, o eng’lenstem,
 mensentong, verheerlijkt Hem.
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Zie de stroom van Jezus’ liefde
Tekst: Peter van Essen/Harold ten Cate  |  Muziek:  Robert Lowry  |  Bewerking: Harm Hoeve

 Samenzang
 Zie de stroom van Jezus’ liefde
 overstelpend als een vloed.
 Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
 met zijn eigen kostbaar bloed.
 Wie kan zwijgen van zijn liefde
 of vergeten wat Hij deed?
 Jezus’ naam zij steeds geprezen,
 tot in alle eeuwigheid!

 Koor
 Aan het kruis werd Jezus’ offer
 tot een bron die altijd blijft.
 Door de sluizen van Gods goedheid
 stroomde zijn barmhartigheid.
 Een rivier van diepe liefde
 daalde uit de hemel neer,
 bracht ons vrede met de Vader,
 schonk de wereld leven weer.

 Samenzang
 Het is uw volmaakte liefde,
 die mijn diepste angst verdrijft.
 Vol vertrouwen mag ik komen,
 waar uw rechterstoel verrijst.
 Want mijn Rechter is mijn Redder,
 mijn Verlosser pleit voor mij.
 Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
 Jezus, mijn gerechtigheid! 
 Wie kan zwijgen van zijn liefde,
 of vergeten wat Hij deed?
 Jezus’ naam zij steeds geprezen,
 tot in alle eeuwigheid!
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Immanuël zingt

De weg weer vrij
Irish Tradional  |  Tekst en bewerking: M. den Toom

 U bent gekomen om zondaars,
 Zondaars te redden van schuld.
 U bent gekomen voor mensen, als wij,
 Mensen van zonde vervuld.

 Heer, U droeg de pijn om als mens te zijn,
 Werd bespot als Zoon van God.
 Werd geslagen, gedood, begraven.

 Maar, Heer, U bent uit de doden,
 De doden weer opgestaan
 De breuk hersteld, ’t rijk van satan geveld.
 Ja, Heer, de straf is voldaan.
 De weg weer vrij, voor u en mij.
 Lof aan Hem, uw Schepper en Heer.
 Lof aan Jezus, Hem alle eer.
 Lof aan Jezus, Hem alle eer.

Omdat Hij leeft
Bill and Gloria Gaither  |  Arr: Jack Schrader/Harm Hoeve

 Eindeloos lief had God de wereld. 
 Hij liet Zijn Zoon naar ons toe gaan.
 Die stierf aan ’t kruis om ons te redden. 
 Maar ’t open graf getuigt dat Hij is opgestaan.

  Refrein
  Omdat Hij leeft, kijk ik uit naar morgen. 
  Wat komen gaat, ik durf het aan.
  Want in Zijn hand ligt mijn toekomst zeker, 
  daarom heb ik het leven lief, omdat Hij leeft.

 Eindeloos lang mag ik geloven, 
 dat Hij mijn schuld heeft weggedaan.
 Jezus herstelt wat was gebroken, 
 de weg naar God is vrij, want Hij is opgestaan.
  Refrein: Omdat Hij leeft...



ZINGEN IN DE ZOMER  |  2018 13

Eindeloos groot is Zijn genade. 
Hij geeft mij moed om door te gaan.
Hij weet de weg en wat mij toekomt. 
Ik heb het leven lief, want Hij is opgestaan.
  Refrein: Omdat Hij leeft...

Samenzang

Middelpunt van ons verlangen
Melodie: uren, dagen, maanden, jaren

 Liefd’, in U is al ons leven, 
 Gij, Gij zijt ons hoogste goed.
 Ja, Uw kruis heeft ons gegeven,
 wat ons eeuwig leven doet.
 O, hoe zijn w’ aan U verbonden,
 Jezus, Redder, ‘s Vaders Zoon,
 onze harten, onze monden,
 juichen dankbaar tot Uw troon.

Meditatie

Alzo lief heeft God de wereld gehad

Samenzang

Psalm 42
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Muzikaal intermezzo
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Solo- en samenzang  (Staande)

Jezus liefde voor mij
 Allen
 Al wat ik ben, 
 dank ik aan Hem: 
 aan Jezus’ liefde voor mij. 
 Zolang ik besta, 
 volg ik Hem na; 
 krijgt Hij gestalte in mij.

 Solo
 Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft.
 Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd, door Hem die in mij leeft.
 U heeft mij in liefde aanvaard, 
 die mijn hart veranderd heeft. 
 U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
 wat mij rust en vrede geeft.

 Allen
 Al wat ik ben, 
 dank ik aan Hem: 
 aan Jezus’ liefde voor mij. 
 Zolang ik besta, 
 volg ik Hem na; 
 krijgt Hij gestalte in mij.

 Solo
 Laat mij verder groeien, laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest. 
 Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt.
 Heer, werk met genade in mij:
 dat mijn hart U niet bedroeft.
 Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
 uw genade is mij genoeg.

 Allen
 Al wat ik ben, 
 dank ik aan Hem: 
 aan Jezus’ liefde voor mij. 
 Zolang ik besta, 
 volg ik Hem na; 
 krijgt Hij gestalte in mij.
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 Solo
 Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen. 
 U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U, mij erdoorheen. 
 U heeft mij de liefde verklaard,
 die mijn hart veroverd heeft.
 U bent mijn bewondering waard: 
 U bent alles waar ik voor leef!

 Allen
 Al wat ik ben, 
 dank ik aan Hem: 
 aan Jezus’ liefde voor mij. 
 Zolang ik besta, 
 volg ik Hem na; 
 krijgt Hij gestalte in mij.

(korte stilte, we gaan zitten)

ROOD VAN DANKBAARHEID
voor die Liefde van God

Immanuël zingt:

Voor het licht in mijn ogen prijs ik U, o Heer
 Voor het licht in mijn ogen prijs ik U, o Heer.
 Voor het zicht op Uw schepping dank ik telkens weer.
 Door het zien van mijn naaste, ver weg of dichtbij, 
 Weet ik U waakt ook over mij.
 Mijn oog ziet naar U, ziet Uw goedheid.
 Mijn oor hoort naar U, hoor Uw volheid.
 Mijn stem juicht voor U, bezingt Uw macht.
 Mijn hart is voor U, Heer, vol van Uw kracht.
 
 Voor de klank in mijn oren prijs ik U, o Heer.
 Voor ’t geluid van Uw schepping dank ik telkens weer.
 Door het lied van de vogels, ’t kabb’len van de zee.
 Draag ik Uw klanken met mij mee.
 Mijn oog ziet naar U, ziet Uw goedheid.
 Mijn oor hoort naar U, hoor Uw volheid.
 Mijn stem juicht voor U, bezingt Uw macht.
 Mijn hart is voor U, Heer, vol van Uw kracht.
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 Voor de stem mij gegeven prijs ik U, o Heer.
 Voor de klank van Uw schepping dank ik telkens weer.
 Door het lied en de Psalmen die ik zingen mag,
 Word ik gedragen, dag aan dag.
 Mijn oog ziet naar U, ziet Uw goedheid.
 Mijn oor hoort naar U, hoor Uw volheid.
 Mijn stem juicht voor U, bezingt Uw macht.
 Mijn hart is voor U, Heer, vol van Uw kracht.

 Zijn er dagen dat mijn blik verduisterd word;
 Zijn er dagen dat mijn lied wordt ingekort;
 Zijn er dagen dat verdriet mij overmant,
 Houdt mij dan vast en neem mij bij de hand, bij de hand.
 Mijn oog ziet naar U, ziet Uw goedheid.
 Mijn oor hoort naar U, hoor Uw volheid.
 Mijn stem juicht voor U, bezingt Uw macht.
 Mijn hart is voor U, Heer, vol van Uw kracht.
 Vol van Uw kracht!

Alleluia
Gordon Young

Alleluia

We are marching in the light of God
arr. Harm Hoeve

 We are marching in the light of God, we are marching in the light of God.
 We are marching in the light of God, we are marching in the light of God.
 We are marching, we are marching, we are marching in the light of God.
 We are marching, we are marching, we are marching in the light of God.

 We are living in the love of God, we are living in the love of God.
 We are living in the love of God, we are living in the love of God.
 We are living, we are living, we are living in the love of God.
 We are living, we are living, we are living in the love of God.

 Ik wil wand’len in het licht met God, ik wil wand’len in het licht met God.
 Ik wil wand’len in het licht met God, ik wil wand’len in het licht met God.
 Ik wil wand’len, ik wil wand’len, ik wil wand’len in het licht met God.
 Ik wil wand’len, ik wil wand’len, ik wil wand’len in het licht met God.
 Ik wil wand’len in het licht met God.



Samenzang Met collecte

Kom tot uw Heiland 
 Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
 kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
 Die ook voor u de hemel verliet,
 hoor naar Zijn roepstem: ‘Kom’.
 Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon,
 van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon,
 als zij vergaad’ren rondom de troon,
 daar waar de eng’len staan.

O welk een vreugde
 O, liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand;
 die zondaars weer een weg ontsloot,
 naar ’t hemels Vaderland!
 Daar toe zond God van ’s hemels troon,
 tot ’s mensen heil Zijn een’ge Zoon.
 Ja! Amen, ja! Op Golgotha, vond ’t mensdom weer genâ.

  Refrein:
  O, welk een vreugde, vreugde, vreugde,
  o, welk een vreugde, een kind van God te zijn.
  Welzalig die zich is bewust, dat Jezus vrede geeft en rust.
  Halleluja! Halleluja! Prijst God voor Zijn genâ.
 
 Wij prijzen tot in ’s hemels sfeer
 het Lam dat voor ons stierf;
 daar leggen w’ onze kronen neer
 voor Hem, Die z’ ons verwierf.
 Dan klinkt met harp en cymbelklank
 der zaal’gen lof en blijde dank.
 Halleluja! Halleluja! Prijst God voor Zijn genâ.
  Refrein: O, welk een vreugde...
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De liefde van de Vader
 De liefde van de Vader gaat boven ons verstand.
 Het wonder van genade de leiding van Zijn Hand.
 Hij geeft aan ons het leven, Zijn liefde telkens weer,
 wil alles ons vergeven zo geeft Hij meer en meer.

 De toekomst lijkt onzeker en morgen nog ver weg.
 Maar het is vast en zeker God heeft het zelf gezegd;
 dat Hij ons rust zal geven, Zijn liefde overwint.
 Er wacht een eeuwig leven, Hij geeft een nieuw begin!

Gebed
MORGENROOD
door genade uitzicht op het Nieuw Jeruzalem

Immanuël

De Heilige Stad
Muziek: Stephen Adams  |  Arr: Harm Hoeve  |  Tekst: Fred. E. Weatherly

 Terwijl ‘k eens lag te slapen,
 kreeg ik een schone droom.
 Ik was in ’t oud Jeruzalem,
 ‘k stond aan de Tempelzoom.
 Ik hoorde kind’ren zingen,
 een lied vol blijde klank.
 En ’t was als paarden engelen,
 zich juichend aan hun zang.
 En ’t was als paarden engelen,
 zich juichend aan hun zang.

 Jeruzalem, Jeruzalem,
 zing uwe vorst ter eer,
 ’t hosanna in de hoge,
 ’t hosanna voor uw Heer.

 Doch eensklaps werd het alles,
 zo donker om mij heen.
 Het kinderkoor verstomde
 en de eng’lenschaar verdween.
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 Ik zag een kruis verrijzen, 
 toen werd het plots’ling nacht
 en klonk van gindse heuveltop,
 een stem, het is volbracht.
 En klonk van gindse heuveltop,
 een stem, het is volbracht.

 Jeruzalem, Jeruzalem,
 zing uwe vorst ter eer,
 ’t hosanna in de hoge,
 ’t hosanna voor uw Heer.

 En verder zag ‘k een ander beeld,
 doch nu vol heerlijkheid,
 een stad die als een bruid versierd,
 haar koning wachtend beidt.
 ‘k Zag straten van het zuiverst goud,
 door d’ open paar’len poort,
 miljoenen gingen uit en in,
 geen wanklank werd gehoord.
 Maar onder harp en cymbelspel,
 juicht mens en eng’lenstem,
 tot eer van God en van het Lam, 
 in ’t nieuw Jeruzalem.
 Tot eer van God en van het Lam,
 in ’t nieuw Jeruzalem.

 Jeruzalem, Jeruzalem,
 nu is voorbij uw strijd.
 Hosanna in de hoge,
 hosanna in eeuwigheid.
 Hosanna in de hoge,
 hosanna in eeuwigheid.
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Samenzang

Gods Regenboog 
melodie: Neem mijn leven, laat het Heer

 Heer, soms kijk ik naar omhoog,
 zoekend naar Uw regenboog.
 kleuren van uw trouw, o Heer
 van uw liefde, telkens weer.

 Met die boog hebt Gij beloofd,
 eeuwig trouw aan wie gelooft.
 als ik naar die kleuren kijk,
 Weet ik: God regeert Zijn Rijk.

 Met die boog vertelt U mij,
 “Wat gebeurt, Ik ben erbij.”
 als ik naar die kleuren zie,
 Weet ik: God verlaat mij niet.

 Om Uw Hemeltroon zo hoog,
 straalt een grote regenboog.
 ‘t Teken van Genade groot,
 ook voor mij door Jezus’ dood.

Slotwoord

Slotzang (staande)

Luister naar de blijde boodschap
Melodie: Lichtstad met uw paar’len poorten

 Luister naar de blijde boodschap
 van Gods liefde en genâ!
 Van ontferming en bevrijding,
 door het kruis van Golgotha!
 Allen zijn wij afgeweken
 van het doel, door God bereid.
 Allen hebben wij gezondigd,
 derven Godes heerlijkheid.
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Volgende Week!
Dit was de tweede avond van het Zingen in de Zomer 2018. In de maanden juli en augustus van 
2018 vinden D.V. nog zes van deze samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom.

Volgende week, 25 juli 2018:
'Komt laat ons vrolijk zingen!'
14.00: Bethelkerk, Hervormd Kerkkoor Kampen
15.15: Kerkje aan de Zee, openstelling voor bezichtiging
16.00: Bethelkerk, orgelconcert Harry Hamer

19.30: met GEREFORMEERD KERKKOOR Urk 
en Zaans Interkerkelijk Mannenkoor

LOCATIE: BETHELKERK URK

ORGEL: HARRY HAMERMEDITATIE: DS. W.P. EMAUS

PIANO: BERT MOLL

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.

Oranje
de kleur is

 (doe iets oranje aan)

 God, rechtvaardig doch vol liefde,
 zond Zijn Zoon op aarde neer
 om de straf voor ons te dragen.
 Hij werd aller heren Heer.
 Want Zijn sterven bracht verzoening.
 Aan het kruis heeft Hij voldaan.
 Allen die in Hem geloven
 mogen vrij tot God nu gaan.

Immanuël 

Uitgeleide en zegenbede
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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

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.


