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HET URKER MANNENKOOR
HALLELUJAH
Onder leiding van Bert Moll

'WIJ ZIJN MEER DAN
OVERWINNAARS!'
Na een lange bergwandeling bereiken we eindelijk de top van de berg.
Boven aangekomen genieten we van het prachtige uitzicht. Zo staan we
aan het einde van Romeinen 8 a.h.w. op een bergtop. Overal om ons heen:
ruimte, hoogte, licht en uitzicht! Zuchtend beklimmen de volgelingen
van Jezus de berghelling. Maar eenmaal bovengekomen blijft het lied
van de overwinning over! Zo mag het klinken op de hoogtepunten van
het geloofsleven: “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars,
door Hem, Die ons heeft liefgehad” (Romeinen 8:37). Zeker, de gelovigen weten op weg naar
het hemels Jeruzalem ook van dieptepunten; tijden van grote aanvechtingen (Rom. 8:35-36).
Maar desondanks meer dan overwinnaars in Christus Jezus (v. 37). Zo verspreidt en verbreidt dit
zegelied ook zegen voor allen, die het Paulus nazeggen en nazingen. Hallelujah!
Ds. W.P. Emaus

Medewerkers
Het Urker Mannenkoor 'Hallelujah'
Als we het hebben over Hèt Urker Mannenkoor, dan wordt dit koor bedoeld. De officiële geschiedenis
gaat terug tot 1910, maar waarschijnlijk werd ook daarvoor al door Urker mannen samen gezongen als
ze ergens in een haven lagen te wachten om opnieuw uit te varen. Het meer dan honderd jarige koor is
bekend van radio en televisie, de vele optredens in binnen en buitenland en de tientallen geluidsdragers.
Onlangs was er een bijzonder concert in de Neushoorn in Leeuwarden en een succesvolle zomertoer
naar Zundert en Alblasserdam. En vorige week werd in deze Bethelkerk een nieuwe cd opgenomen, die
binnenkort zal verschijnen. Een aanrader!
De hartstochtelijke zang van het Urker Mannenkoor Hallelujah is overweldigend, in een schitterende
harmonie, soms oorverdovend luid soms adembenemend in de stilte die daarop volgt. Het koor beleeft
het geloof in zang. Ingetogen zingen van het geloof over afhankelijkheid en strijd, maar uit volle borst
ook van de overwinning van God in de liefde van Jezus Christus. Het beroemde koor is een vaste drager
van Zingen in de Zomer. Ook in het kleurrijke seizoen van 2018.

Bert Moll
Bert Moll en Hallelujah zijn een twee-eenheid. Door zijn vakmanschap, muzikaliteit en liefde voor het
geestelijk lied weet hij zijn koor tot op grote hoogte te laten presteren, of het nu gaat om een eenvoudig
geestelijk lied of om grotere klassieke werken van bekende componisten of swingende spirituals. Zingen
is emotie. Bert dirigeert zijn koren met passie. En dat al meer dan 40 jaar. Hij vindt dat je door een eigen
intonatie van de zang, je hart kunt laten zien. Muziek is beleving. Hij probeert vanuit de tekst de liederen
te behandelen, Een tekst moet eerst inleven voordat je hem met elkaar kunt beleven en doorleven.
Weten wat je zingt.
Naast het Urker mannenkoor heeft hij ook de muzikale leiding van de Christelijke Koorvereniging Deo
Juvante uit Huizen, Christelijk Mannenkoor Lelystad en Christelijk Mannenkoor Con Forza uit Woerden.
Ook is hij dirigent van Het Groot Nationaal Strijkorkest. Ook is Bert Moll actief als zelfstandig producer
en is hij verantwoordelijk voor hoogwaardige geluids-en beelddragers van muziek met een christelijke
ondertoon.

Harry Hamer
Deze orgelvirtuoos zit al meer dan 45 jaar in ‘het vak’. Met het Urker Mannenkoor en Bert Moll vormt hij
het onafscheidelijke supertrio. Op Youtube is zijn begeleiding van ‘de Lichtstad’ op het majestueuze
orgel van de Saint Eustache van Parijs ongekend. Maar ook op het Meere-orgel van de Bethelkerk heeft
hij dat staaltje al menig keer gepresteerd. Vanavond weer. Als je de eerdere video-opnamen op je in laat
werken, lijkt het of Harry opgaat in het orgel. Het lijkt natuurlijk en eenvoudig. Modulaties vloeien in elkaar over. Octaven verspringen logisch als de zang dat nodig heeft. We zijn echt blij dat hij er is om deze
oranjeavond luister bij te zetten.

SOLISTEN
In het programma treden drie solisten op. Jurian Loosman (tenor) en Sjoerd Kapitein (bariton) zingen
solo bij nummers van het Urker Mannenkoor. Willemijn de Munnik (sopraan) is een goede bekende van
Zingen in de Zomer. Zij heeft vandaag al in het kerkje gezongen, maar draagt ook graag bij aan de oranje
feestvreugde hier in de Bethelkerk.

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.

KAMPIOEN!
Solo- en samenzang

Glorie aan het Lam
Allen
Glorie, glorie,
glorie aan het Lam.
Glorie, glorie,
glorie aan het Lam.
		Solo
		 Want Hij is waardig
		 te ontvangen onze eer,
		 het Lam op zijne troon.
		 En onze stem
		 verheffen wij tot Hem,
		 het Lam op zijne troon.
Allen
Heilig, heilig,
heilig is het Lam.
Heilig, heilig,
heilig is het Lam.
		Solo
		 Want Hij is waardig...
Allen
Waardig, waardig,
waardig is het Lam.
Waardig, waardig,
waardig is het Lam.
		Solo
		 Want Hij is waardig...
Allen
Glorie, glorie,
glorie aan het Lam.
Glorie, glorie,
glorie aan het Lam.
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Koor-en Samenzang - staande

Ik wil zingen van mijn Heiland

Muziek: J. McGranaham | Arrangement: J. Zwanepol
		Koor
		 ‘k wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, wonder groot,
		 Die Zichzelve gaf aan’t kruishout, en mij redde van de dood.
Allen
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.
Allen
‘k Wil mijn dier’bre Heiland prijzen, spreken van Zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven over zond’ en satans macht.
Allen
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.
		Koor
		 Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn,
		 om mij ‘t leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.
Allen
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.

Welkom

VAN STRIJD
Samenzang

Psalm 121
‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
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De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar’;
De HEER, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.
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Gebed
Samenzang

Ik bouw op u
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam.

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam.
toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam.

Het Urker Mannenkoor

Volle verzekering

Arrangement: K.J. Mulder

Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!
Wat schenkt dat rust
aan ‘t volgzaam gemoed.
In Hem zal ‘k zalig, zalig steeds zijn,
wedergeboren door Jezus’ bloed.
		Refrein:
		 Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
		
		
		

in mijne Heiland, Jezus is mijn!
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn,
in mijne Heiland, Jezus is mijn!

Volle verlossing, gans vrij te zijn.
‘k Mag alles leggen in zijn hand.
‘t Harte naar boven, ‘t oog hemelwaarts;
zo Jezus volgen naar ‘t vaderland.
		Refrein: Dit is mijn vreugde...
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Dichtbij het hart van God
1.

Er is een plaats van ware rust
Dichtbij het hart van God
Een plaats waar ’t kwaad is uitgeblust
Dichtbij het hart van God
O Jezus, die als Redder
Kwam van het hart van God
Houd ons die op U wachten
Dichtbij het hart van God

Muziek: C.B. McAfee

2. Er is een plaats van troost en moed
Dichtbij het hart van God
Een plaats waar jezus wordt ontmoet
Dichtbij het hart van God
O Jezus, die als Redder
Kwam van het hart van God
Houd ons die op U wachten
Dichtbij het hart van God

3. Er is een plaats die ’t hart bevrijdt
Dichtbij het hart van God
Een plaats aan vreed’ en vreugd bereidt
O Jezus, die als Redder
Kwam van het hart van God
Houd ons die op U wachten
Dichtbij het hart van GodDichtbij het hart van God

Samenzang

Door de nacht van strijd en zorgen
1.

Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet van pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen
waar de hemel hen verhoort

2. Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht

3. Die aan kruis en graf ontheven
zullen zingen lof en prijs
aan den Heer van dood en leven
in zijn zalig paradijs

Bijbellezing:

Romeinen 8 : 31 - 39
Meer dan overwinnaars
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij,
Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem
niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?
God is het Die rechtvaardigt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die
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ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of
honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij
de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch
krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Samenzang - staande

Ruwe stormen mogen woeden
Ruwe stormen mogen woeden
Alles om mij heen zij nacht
God, mijn God zal mij behoeden
God houdt voor mijn heil de wacht
Moet ik lang zijn hulp verbeiden
Zijne liefde blijft mij leiden
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht
voert hij mij in ’t eeuwig licht

Maar wat lot, ’t zij dood of leven
Smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
Ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrienden,
Bitt’re haat van kwaadgezinden,
Hoogte, diepte, vreugd of rouw,
Niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Het Urker Mannenkoor

Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw

Bewerking: J. Zwanepol

		Refrein:
		 Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
		 Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.
		Refrein: Stil maar, wacht maar...
Nu ben je soms nog alleen, nu moet je soms nog huilen
En als je weg wilt schuilen, kun je haast nergens heen.
		 Refrein: Stil maar, wacht maar...
Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.
		Refrein: Stil maar, wacht maar...
Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.
		Refrein: Stil maar, wacht maar...
ZINGEN IN DE ZOMER | 2018
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Brightly beams our Father’s mercy
1.

Brightly Beams Our Father’s Mercy
From his lighthouse evermore,
But to us he gives the keeping
Of the lights along the shore.
Let the lower lights be burning;
Send a gleam across the wave.
Some poor fainting, struggling seaman
You may rescue, you may save.
Loud the angry billows roar.
Eager eyes are watching, longing,
For the lights along the shore.

Arrangement: B. Moll

2. Let the lower lights be burning;
Send a gleam across the wave.
Some poor fainting, struggling seaman
You may rescue, you may save.
Some poor sailor, tempest-tossed,
Trying now to make the harbor,
In the darkness may be lost.
Let the lower lights be burning;
Send a gleam across the wave.
Some poor fainting, struggling seaman
You may rescue, you may save.

Vertaling
Dit lied vergelijkt Gods genade met het licht dat van een vuurtoren over de woeste zee straalt
en de zeeman de veilige weg naar huis wijst en roept ons op om zelf een stralend licht te zijn.
Helder straalt de genade van onze Vader als een vuurtoren voortdurend in het donker
Maar God geeft ons ook houvast aan de lichten langs de kust.
Laat ook onze lichten branden en een straal schijnen over de golven.
om de arme worstelende zeeman hoop op redding te geven.
Midden in de woeste golven, turen zijn zoekende ogen
verlangend naar de lichten langs de kust.
Laat je licht schijnen en zend een straal over de golven
Om de arme worstelende zeeman hoop op redding te geven.
Vechtend tegen de storm probeert hij de haven te bereiken
Maar hij kan verdwalen in het donker.
Laten we daarom ons licht laten schijnen
En laten stralen over de golven.

TOT OVERWINNING
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Samenzang

Psalm 56
Ik roem in God; ik prijs ‘t onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
‘k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv’ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en ‘t onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’;
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb’re gunst is m’ altoos bijgebleven;
‘k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
Zo word’ door mij Zijn naam altoos verheven;
Zo word’ Zijn lof vergroot

Meditatie

Meer dan overwinnaars
Samenzang

Laat ons niet langer vrezen
1.

Laat ons niet langer vrezen
voor oordeel, nood of pijn:
als God voor ons zal wezen,
wie zal ons tegen zijn?
Hij, die zijn Zoon niet spaarde
in Hem verzoening geeft,
schenkt met Hem in genade
wat ieder nodig heeft.

Melodie: De kerk van alle tijden

2. Hij bidt, ten troon verheven
aan Vaders rechterhand,
voor wie Hem zijn gegeven:
wij houden door Hem stand.
Niets kan ons van Hem scheiden,
verdrukking noch gevaar,
vervolging, nood noch lijden,
geen honger en geen zwaard.

3. Wij zijn geacht als schapen
die men ter slachting leidt.
De vijand zal niet slapen
Voor wie zijn Naam belijdt.
Maar Hij, die ons beminde,
laat nimmer ons alleen.
Hij doet ons overwinnen,
wij komen er doorheen.

Solozang: Willemijn de Munnik
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Het Urker Mannenkoor

Voorwaarts christenstrijders

Arrangement B. Moll

Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor.
Met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
Weest voor Zijn bevelen, wat u dreigt, nooit doof.
Toont, hoe bang ‘t u worde, in Zijn woord geloof.
		Refrein
		 Voorwaarts, Christenstrijders, drukt uws Konings spoor;
		 met Zijn heil’ge kruisvaan gaat ons Jezus voor.
‘t Was Zijn woord bij ‘t scheiden: volg Mij onvervaard.
Ook u wordt verdrukking, smaadheid niet gespaard.
Maar Ik heb verwonnen ‘s werelds vorst; Zijn macht
zal uw trouw beproeven. Waakt! Strijdt in Mijn kracht.
Voorwaarts, opwaarts, broeders, werpt Zijn sterkte neer;
velt wie tegenstreven, ‘t geldt uws Konings eer.
Hij heeft overwonnen, heerst op ‘s Vaders troon;
strijdt, volhardt ten einde. ‘t Geldt Zijn eer, uw kroon.

Down by the riverside

Arrangement: K.J. Mulder | Muziek A. Sullivan
Gonna lay down my burden soul, down by the riverside,
and study war no more.
Ain’t gonna study war no more, Hallelujah, study war no more.
Gonna try on my long white robe, down by the riverside,
and study war no more.
Ain’t gonna study war no more, Hallelujah, study war no more.
Gonna put on my golden shoes, down by the riverside,
and study war no more.
Ain’t gonna study war no more, Hallelujah, study war no more.Chorus
Go to meet my old mother there, down by the riverside,
and study war no more.
Ain’t gonna study war no more, Hallelujah, study war no more.Chorus
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Vertaling
Ik leg mijn vermoeide ziel neer bij de rivier,
en hoef niet meer te strijden (Jesaja 2:4)
Ik zal mijn lange, witte kleren aantrekken bij de rivier
en `hoef niet te strijden!
Ik zal mijn gouden schoenen aantrekken bij de rivier
en hoef niet meer te strijden!
Ik ga ontmoeten die me voor zijn gegaan bij de rivier
en hoef niet meer te strijden!

Samenzang met collecte
Overwinningsmedley

Rijst op, rijst op voor Jezus
Rijst op, rijst op voor Jezus,
gij helden van het kruis.
verhoogt Zijn krijgsbanieren
temidden van ‘t gedruis.
Door strijd tot overwinning
leidt Jezus keer op keer,
tot ied’re vijand valle
voor Zijne voeten neer.

Rijst op, rijst op voor Jezus,
de strijd is kort van duur.
Na al het krijgsgekletter
komt ‘t overwinningsuur.
Aan hen, die overwinnen
geeft Hij de zegekroon.
Zij zullen met Hem heersen
voor eeuwig in Zijn troon.

Psalm 89
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.
Gij, Heere, die de glans van onze sterkte zijt,
geeft luister aan uw volk, en hoge heerlijkheid.
Uw welgevallen doet ons grote dingen wagen
en met geheven hoofd de kroon der ere dragen.
Gij Heilge Israëls, Gij zelf hebt ons ten leven
een koning naar uw wil, een schild van heil gegeven.
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In Gods overwinning

Melodie: Land of hope and glory

In Gods overwinning,
Juichend tot het eind.
Glorie voor de Schepper,
nu en voor altijd.
Hem zij eer, aanbidding,
roem en heerlijkheid.
Zingen wij tot glorie
Hem in eeuwigheid.
Zingen wij tot glorie
Hem in eeuwigheid.

Samenzang - staande

U zij de lof
1.

U zij de lof, de dank en eer
U Vader, Zoon en Geest
Die is en was en komen zal
Ja altijd is geweest

Melodie: Auld lang syne
2. U was er al in het begin
U bent er aan het eind
De Alfa en de Omega
Mijn God in eeuwigheid.

3. U was er al in het begin
U bent er aan het eind
De Alfa en de Omega
Mijn God in eeuwigheid.

Gebed
Het Urker Mannenkoor

In His love

Arrangement: B. Moll

Christ has come to be our Shepherd,
He has come to be our guide.
Though we walk the path of darkness,
Christ will lead us through the night.
Christ has come to bring salvation,
He has come to be our light.
Christ has come to bring forgiveness,
Jesus is the gift of life.
		Refrein:
		 In His love we have victory,
		 in His sacrifice we have hope again.
		 In His cross we have glory,
		 in His love we have life.
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We will dwell in the spirit of God’s holy gift of grace.
We will worship Him and serve Him,
we will sing to give Him praise.
We will tell of His goodness,
we will share the peace of Christ.
We will tell the wondrous story,
Jesus is the gift of life.
		Refrein: In His love we have victory,
God loved the world and He sent His Son
That we might believe in Him.
If we believe we will never die,
Christ will bring eternal life.
Vertaling
Christus is gekomen om onze Herder te zijn,
Hij is gekomen om onze Gids te zijn.
Hoewel we het pad van duisternis bewandelen,
wil Christus ons leiden door de nacht.
Christus is gekomen om heil te brengen,
Hij is gekomen om ons Licht te zijn.
Christus is gekomen om vergeving te brengen,
Jezus is het geschenk ten leven.
Zijn liefde geeft ons overwinning,
Zijn zoenoffer geeft ons weer hoop,
Zijn kruis geeft ons glorie,
Zijn liefde geeft ons leven.
Wij zullen wandelen in de geest van Gods heil en genade.
Wij zullen Hem aanbidden en dienen,
we zullen zingen om Hem te prijzen.
Wij zullen vertellen van Zijn goedheid,
wij zullen de vrede van Christus delen.
Wij zullen het wondere verhaal vertellen
dat Jezus het geschenk ten leven is.
God had de wereld lief en Hij zond Zijn Zoon,
opdat wij in Hem zouden geloven.
Als wij geloven, zullen wij nooit sterven:
Christus zal eeuwig leven brengen.
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Samenzang

Glorie aan God
Glorie aan God.
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

HET KAMPIOENSFEEST IN DE HEMEL
Koor- en Samenzang - staande

Lichtstad met uw paar’len poorten

Arrangement: M.W. Kramer

		Mannenkoor
		 Lichtstad met uw paarlen poorten,
		 Wond’re stad zo hoog gebouwd
		 Nimmer heeft men op deez’ aarde,
		 Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Allen
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
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		Mannenkoor
		 Heilig oord vol licht en glorie
		 Waar de boom des levens bloeit
		 En de stroom van levend water
		

Door de gouden godsstad vloeit.

Allen
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar Zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar Zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem

Volgende Week!

Dit was de derde avond van het Zingen in de Zomer 2018. In de maand augustus van 2018 vinden
D.V. nog vijf van deze samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom.

Volgende week, 1 augustus 2018:
'Komt laat ons vrolijk zingen!'
14.00 uur: Bethelkerk, Dub and Friends, Eloise Grinwis en Koperkwartet
15.15 uur: Kerkje aan de Zee, openstelling voor bezichtiging
16.00 uur: Bethelkerk, orgelconcert Dub de Vries en anderen

de kleur is

Ge e l

s aan)
(doe ie ts geel

19.30 uur: Gereformeerd Kerkkoor
en Zaans Interkerkelijk Mannenkoor
ORGEL: DUB DE VRIES
MEDITATIE: KANDIDAAT M.J. VAN DER WAL
PIANO: HENDRIK VAN VEEN
LOCATIE: BETHELKERK URK
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.
ZINGEN IN DE ZOMER | 2018
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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
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