Week 4

Woen sdag 2 augu stus 2017

Mannenkoor ‘Urker Zangers’
ONDER LEIDING VAN JACOB SCHENK

MEDITATIE: DS. G. VAN ZANDEN
ORGEL: HENDRIK VAN VEEN | VLEUGEL: JACOB SCHENK
SOLOZANG: JACOB SCHENK, WILLEM DE VRIES,
FRITS VAN DER SLOOT EN JONATHAN MARS
LEDEN VAN GEZIN POST

Lees je Bijbel
Luther gaf de Bijbel terug aan de mensen. Hij vertaalde de Bijbel in het Duits. Luther stelde het Woord van God volop centraal:
Sola Scriptura. Welke plaats heeft Gods Woord in ons leven? Léés
je Bijbel!
De meesten van ons zullen het als kind dat lied al geleerd hebben: ‘Lees je bijbel, bid elke dag of je groeien mag’. Lezen en bidden, het Woord en de Geest, langs die twee wegen maakt God
ons zijn wegen bekend. Toch vouwen we eerder de handen dan
dat de bijbel nog eens van de plank wordt gehaald. Wat laten
we liggen? Zouden we echt zonder kunnen?
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Muzikale medewerking

Mannenkoor ‘Urker Zangers’

Dit mannenkoor is in 1968 opgericht. Al bijna 50 jaar zingt het koor een gevarieerd repertoire van geestelijke koralen, zeemansliedjes, negrospirituals, klassieke koorwerken,
psalmen & opera. Ze zijn een graag gehoorde gast bij Zingen in de Zomer, vooral vanwege de gevarieerde en heldere koorklank. Al geruime tijd staan de Urker Zangers onder
leiding van Jacob Schenk.

Jacob Schenk - DIRIGENT EN VLEUGEL

Wie ‘muziek’ zegt, zegt ‘Jacob Schenk’. Een muzikale alleskunner. Orgel, piano, panfluit,
arrangeur, koordirectie van een handvol koren en zelf ook een mooie tenorstem, die hij
zowel solo als in trio (At Once) laat horen. Vanavond staat hij uiteraard op de bok bij de
Urker Zangers en begeleidt hij op piano, maar laat hij ook zijn stem horen in ‘He is here’.

Solisten

Ook individueel blinken Urker Zangers uit in muzikaliteit en stemkwaliteit. Uit de gelederen van het koor kwamen al menigmaal goede solisten voort, die schitteren in koorsolo’s, maar die ook op andere podia hun gave laten horen. Vanavond zullen drie zangers
uit de koorrijen treden: Jonathan Mars, Willem de Vries en Frits van der Sloot. Deze laatste neemt ook de beginsolo voor zijn rekening. Verder zullen er twee jonge solisten uit
het gezin Post hun muzikale stem laten horen.

Hendrik van Veen - ORGEL

Deze jonge Urker musicus staat ook zelf al enige jaren als dirigent voor een mannenkoor.
Orgel en piano zijn van jongs af aan zijn geliefde instrumenten. Hij wordt veel gevraagd
als begeleider van koren en samenkomsten. Zo speelde hij ook al tijdens de eerste Zingen in de Zomer van dit seizoen. Hij weet uit het Meere-orgel klanken te toveren, waarvan nog maar weinigen het vermoeden hadden dat dit het er in zit.
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SOLOZANG: FRITS VAN DER SLOOT

Het woord van God

Het Woord van God brengt goede vruchten voort,
in ieder mens die luistert naar uw woord;
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht:
het keert niet onvervuld terug.
Beproef mijn hart dat voor U openligt;
niets is verborgen voor uw aangezicht.
Dat elke stem die U nog tegenstreeft,
moet zwijgen als U tot mij spreekt.
De stem van liefde die in stilte spreekt;
een woord van wijsheid dat mij richting geeft.
De Geest die troost en mij in waarheid leidt;
diep in mijn hart uw woorden schrijft.
O levend brood dat al mijn honger stilt,
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil.
Dit hemels brood, het mens geworden Woord,
is Christus die ik toebehoor.

SAMENZANG

Here Jezus om uw Woord - Themalied 2017
Here Jezus om uw Woord
zijn wij hier bijeengekomen
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven

Mensen van het vuur zijn wij,
aangestoken om te dromen
met de mensen van voorbij,
Dat Gods toekomst ooit zal komen.
Geest van God, vlam in dit leven,
blijf met ons bestaan verweven.

WELKOM
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SAMENZANG

O Heer, uw onweerstaanbaar woord
Wijze: Psalm 68
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

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.

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid voor de aanvang aller dingen,
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isr’els oude dagen,
Zoon van ’s Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël.
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MANNENKOOR URKER ZANGERS

Who at the door is standing
A.B. Everett / Mosie Lister
Who at my door is standing?
Patiently drawing near
Entrance within demanding
Who is the voice I hear?

Vertaling:
Wie staat er aan de deur van mijn hart
en komt geduldig naderbij?
zegt: ‘laat mij binnen’
Wiens stem hoor ik?

Sweetly the tones are falling
Open the door for Me
If thou wilt heed My calling
I will abide with thee

Op liefdevolle toon blijft Hij vragen:
“Open de deur van je hart voor mij
en als je aan Mijn roepstem luistert,
dan zal Ik altijd met je zijn.”

GEBED
SAMENZANG: LUTHERLIED

Bewaar ons, Here, bij uw woord
Wijze: Psalm 134
Bewaar ons, Here, bij uw Woord,
betoom des vijands roof en moord.
Hij trok ten strijde om uw Zoon
te stoten van uw hoge troon.
Heer Jezus Christus, toon uw macht,
Heer aller heren, kom met kracht.
Bescherm uw arme christenheid,
dat zij U love t’ allen tijd.
O Geest, die onze Trooster zijt,
geef dat uw volk één Heer belijdt,
wees bij ons in de laatste nood,
leid ons ten leven uit de dood.
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BIJBELLEZING

Handelingen 8 : 26-35
Filippus en de kamerheer
En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg
op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg; en
zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de
Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden,
keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja.
En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde
ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei:
Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen
te klimmen en bij hem te komen zitten.
En het schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en
zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven
wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u,
over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders?
En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem
Jezus.

SAMENZANG

Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind
Wijze: Van U zijn alle dingen
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 woorden is uw Woord mij genoeg;
dat Woord, dat wij eens hoorden, dat Woord dat mij al droeg,
dat mij zal blijven dragen – mij maakt geen stilte bang;
slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang.
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KOOR EN SAMENZANG

Rots waarop wij bouwen
Joh. de Heer 528 / bew. Henk Held
Urker Zangers:
Rots waarop wij bouwen, Evangeliewoord.
Gij zijt ons vertrouwen, zalig, die U hoort.
Gij wilt steeds ons laven, met het hoogste goed,
‘t beste aller gaven, dat de ziele voedt.

Allen:
Heiland, wij geloven, dat uw dierbaar woord,
door uw geest van boven, ons het oor doorboort;
ons bekwaam wil maken, tot de zaligheid,
ons ten gids en baken zijn voor d’ eeuwigheid.
Urker Zangers:
Help ons steeds met blijheid, in die bron van licht.
Wet der volle vrijheid, spieg’len ons gezicht,
breng ons hart steeds nader tot uw doel, o Heer!
Help ons, sterk ons, Vader, doe het tot Uw eer!

I will praise Him
Margaret J. Harris / arr. Jacob Schenk
When I saw the cleansing fountain
Open wide for all my sin,
I obeyed the Spirit’s wooing,
When He said, “Wilt thou be clean?”

Vertaling:
Toen ik zag dat de reinigende fontein
wijd openstaat voor al mijn zonden,
gaf ik, aangewakkerd door Geest,
gehoor aan Zijn vraag: ‘Wil je rein zijn?’

Though the way seems straight and narrow,
All I claimed was swept away;
My ambitions, plans and wishes,
At my feet in ashes lay.

De weg lijkt eng en smal.
Al wat ik pretendeerde is weggevaagd;
Mijn ambities, plannen en wensen,
het ligt nu in as voor mijn voeten.

Refrein:
		
I will praise Him! I will praise Him!
		
Praise the Lamb for sinners slain;
		
Give Him glory, all ye people,
		
For His blood can wash away each stain.
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Refrein:
		
Ik zal Hem prijzen! Ik zal Hem prijzen!
		
Loof het Lam dat voor zondaars is geslacht!
		
Geef Hem eer, alle mensen,
		
Want Zijn bloed kan je van al je zonden
		 reinigen.
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Blessèd be the Name of Jesus!
I’m so glad He took me in;
He’s forgiven my transgressions,
He has cleansed my heart from sin.
		 Refrein
Glory, glory to the Father!
Glory, glory to the Son!
Glory, glory to the Spirit!
Glory to the Three in One!

Geprezen is de naam van Jezus!
Ik ben zo blij dat Hij ook mij tot de Zijne rekent;
Hij heeft mijn overtredingen vergeven,
Hij heeft mijn hart gereinigd van de zonde.
		 Refrein
Glorie en eer aan de Vader!
Glorie en eer aan de Zoon!
Glorie en eer aan de Geest!
Glorie en eer aan de drie-enige God!
		 Refrein

SAMENZANG

Woord van God en woord van leven
Wijze: Vol verwachting blijf ik uitzien
Woord van God en Woord van leven
spreek tot ons en toon uw licht.
Wees een lamp voor onze voeten,
maak ons hart naar U gericht.
Wees de gids op onze wegen
Leer ons meer uw wil verstaan,
Dat het vrucht draagt in ons leven
En verheerlijkt uwe naam.

Woord van God en Woord van wijsheid
dat ook spreekt in deze tijd;
Dat de weg wijst door het leven,
stap voor stap ons verder leidt.
Laat ons horen en begrijpen
dat wij Heer uw stem verstaan
en bewogen door uw liefde
)
voor U door de wereld gaan.
) 2x

MANNENKOOR URKER ZANGERS

Psalm 119

Bewerking: K.J. Mulder
Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet,
Mijn pad ten licht, om ‘t donker op te klaren.
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed
Bevestigen, in al mijn levensjaren,
Dat ik Uw wet, die heilig is en goed,
Door Uw genâ bestendig zal bewaren.
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Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer,
Gelijk een bron zich uitstort op de velden;
Wanneer ik door Uw Geest Uw wetten leer,
Dan zal mijn tong Uw redenen vermelden;
Want Uw geboôn zijn waarlijk recht, o HEER;
Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.
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Zing van zijn trouw
Bewerking: F. Bode
Solo: Willem de Vries
Zing van zijn trouw, zo wonderbaar,
zijn majesteit en macht,
van zijn beloften, eeuwig waar,
die zijn gena’ ons bracht.

’t Genadewoord is vast en sterk,
als ’t scheppingswoord weleer.
De stem die schiep het ganse werk,
spreekt vrede van de Heer.

Nu juicht mijn zwakke hart in Hem,
‘k ben zeker van Zijn heil.
Een nieuwe schepping wekt Zijn stem,
zijn Liefde zonder peil.

SAMENZANG

Leer mij Uw weg, o Heer
1.

Leer mij uw weg, o Heer,
leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat ‘k voor uw aangezicht,
wandel in ‘t volle licht,
leer mij uw weg.

3.

Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
‘t Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
ieder, die Hem verwacht:
Hij is nabij.

2.

Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij uw weg.
‘t Leven zij lang of kort,
leer mij uw weg.
Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij uw weg.

MEDITATIE

Lees je Bijbel!
ZINGEN IN DE ZOMER 2017
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SAMENZANG

Psalm 25
HEER, ai, maak mij uwe wegen,
door uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ uw treden wendt,
leid mij in uw waarheid, leer
ijv’rig mij uw wet betrachten;
want Gij zijt mijn heil, o HEER,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

Wie heeft lust den HEER te vrezen,
‘t allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn leidsman wezen;
leren, hoe hij wand’len moet.
‘t Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn Godgeheiligd zaad
zal ‘t gezegend aard’rijk erven.

INTERMEZZO
SOLO: JACOB SCHENK

He is Here

Vertaling:

I sense an awesome moving of the Holy Spirit

Ik voel de kracht van de Heilige Geest

And I see His countenance resting on your face

Ik herken zijn uitdrukking in je gezicht

I know that there are angels hovering all around us

Ik weet dat de engelen over ons de wacht houden

For the presence of the Lord is in this place

Ik ervaar hier de aanwezigheid van God

Refrein:

Refrein:

He is here, Hallelujah!

Hij is hier, Hallelujah

He is here, Amen!

Hij is hier, Amen

He is here, Holy, Holy

Hij is hier, heilig, heilig.

I will bless His name again

Hij is hier, luister aandachtig

He is here, Listen closely

Luister maar, Hij roept jouw naam.

Hear Him calling out your name

Hij is hier, je kunt Hem aanraken

He is here, you can touch Him

En daarna zul je nooit meer dezelfde zijn.

You will never be the same
I searched for peace among the shadows, dark and lonely Ik zocht naar vrede in donkere en eenzame schaduwen
Gave up on finding that strong and lasting love

Ik verloor de moed om ooit nog de sterke en eeuwige

I tasted all the things that sin could fear to offer me

liefde te vinden

But today I feast on manna from above
Refrein

Ik proefde alle dingen die de zonde mij kon bieden
Maar vandaag is het feest om het Brood des hemels.

He is here, you can touch Him
And you will never be the same
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SOLOZANG: LEDEN VAN GEZIN POST

De Bijbel als dagelijks brood
Als ik de Bijbel opensla
en een stukje lezen ga.
Raak ik soms wat afgeleid,
ik snap het niet altijd.

Soms dan heb ik niet zo’n zin,
maar als ik er toch in begin
Merk ik dat ik elke keer,
iets nieuws leer van mijn Heer.

De Bijbel is mijn dagelijks brood,
het maakt me sterk en maakt mij groot.
De Bijbel is Gods Woord voor mij,
de Bijbel maakte mij vrij.

Lees ik dan wat Jezus zei,
komt zijn leven dichterbij.
Wil ik echt weer met Hem gaan,
voel ik me sterker staan.

De Bijbel voedt mij net als brood,
daardoor wordt ik sterk en groot.
Ik kan alle dingen aan,
door met God mee te gaan.

De Bijbel is mijn dagelijks brood,
het maakt me sterk en maakt mij groot.
De Bijbel is Gods Woord voor mij,
de Bijbel maakte mij vrij.

Lees je Bijbel, bid elke dag
Lees je Bijbel , bid elke dag
Bid elke dag, bid elke dag
Lees je Bijbel, bid elke dag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Dat je groeien mag
Lees je Bijbel bid elke dag
Dat je groeien mag.
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SAMENZANG

Wij teren op het woord
Wijze: Dankt, dankt nu allen God
Wij teren op het Woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zegt en zingt het voort,
geeft uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

MANNENKOOR URKER ZANGERS

Standing in the need of prayer
Bewerking: K.J. Mulder
Solo: Frits van der Sloot
It’s me, it’s me oh Lord,
Standing in the need of prayer
Not my brother, not my sister
But it ’s me oh Lord
Standing in the need of prayer

Vertaling:
Ik ben het, ik ben het, oh Heer,
ik verkeer in nood, in de behoefte van het gebed.
Niet mijn broer, niet mijn zus,
niet de prediker, niet de diaken,
maar ik ben het Heer,
die zoveel behoefte heeft
aan de kracht van het gebed.

Not the preacher, not the deacon
But it ’s me oh Lord
Standing in the need of prayer
It’s me, it’s me oh Lord,
Standing in the need of prayer
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Dare to believe
Avis B. Christiansen / Larry Leader
Duo: Jacob Schenk en Frits van der Sloot
Dare to believe in the promise devine
That in the scriptures so brightly doth shine
Spoken by God, oh believe every line
Dare to believe Christian, dare to believe

Vertaling:
Durf te geloven in Gods belofte,
die in de bijbel zo schitterend wordt verwoord;
Gesproken door God zelf, geloof dus elke tekst,
Durf te geloven, christen, durf te geloven!

Refrein:
Refrein:
		
Dare to believe in his courage be strong! 		 Durf te geloven! Wees moedig in Zijn kracht.
		
Dare to believe tho the night may be long		 Durf te geloven! Al duurt de nacht soms lang;
		
Soon cometh day and the victor’s glad song.
		 spoedig komt de dag en het lied van de
		
Dare to believe, Christian, dare to believe 		overwinning;
		 Durf te geloven, christen, durf te geloven!
Dare to believe that God’s word will not fail
Dare to believe that his truth will prevail;
Durf te geloven dat Gods Woord niet zal falen.
Tho faith be tested, tho Satan assail.
Durf te geloven dat Zijn waarheid zal overwinnen.
Dare to believe, Christian, dare to believe.
Al wordt geloof op de proef gesteld, al valt Satan
aan:
Dare to believe that God’s promise is true;
Durf te geloven, christen, durf te geloven!
Dare to believe that he careth for you;
Hope thou in God till the light comes in view.
Durf te geloven dat Gods belofte waar is.
Dare to believe, Christian, dare to believe.
Durf te geloven dat Hij voor jou zorgt;
Hoop op God, totdat het Licht in zicht komt;
Durf te geloven, christen, durf te geloven.

COLLECTEZANG

Wie op Uw woord vertrouwt
Wijze: God roept ons broeders tot de daad
Wie op uw Woord vertrouwt, o God,
als schild tegen het kwaad,
aanschouwt Uw liefde in het licht,
dat hier te branden staat.
Gij houdt Uw vleugels uitgebreid,
als schuilplaats voor de nacht.
Uw mantel van barmhartigheid,
is ons een goede wacht.
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Daar is kracht in het bloed
Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is 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, kracht, wonderbare kracht
		
In het bloed van het Lam
		
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
		
In het dierbaar bloed van het Lam.

Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel
Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel
Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel
Wij aanbidden U Heer,
U komt toe alle dank en eer
O Heer, wij prijzen uw naam!
Voor uw Woord van genade, dank U wel
Voor uw Woord van genade, dank U wel
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam!

Er is een God die hoort
Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt ’s Heren liefde alom gehoord.
Mensenkind: zegt het voort
Dwaal niet in duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht.
Jezus is ’t eeuwig licht.

DANKGEBED
16
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AANSLUITEND: MANNENKOOR URKER ZANGERS

Onze Vader

arrangement: K.J. Mulder
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, de kracht,
de heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.

Angel Band
Hascall/Bradbury / arrangement: Jacob Schenk
Solo: Jonathan Mars
My latest sun is sinking fast,
my race is nearly run
My strongest trials now are past,
my triumph has begun

Vertaling:
Mijn laatste zonsondergang nadert snel
Mijn (wed)strijd is bijna afgelopen
Mijn sterk(st)e beproevingen zijn nu voorbij
Mijn overwinning is begonnen.

Refrein:
Refrein:
		
Oh, come angel band
Oh kom, Engelenkoor
		
Come and around me stand
Kom om mij heen staan
		
Oh, bear me away on your snowy wings
Oh, draag me dan op uw sneeuwwitte vleugels
		
to my immortal home
naar het eeuwig Vaderhuis.
I’ve almost reached my heav’nly home,
my spirit loudly sings;
Thy holy ones, behold, they come!
I hear the noise of wings.

Ik ben bijna in het eeuwig Vaderhuis
Mijn geest zingt uit volle borst
De heiligen, kijk, daar komen ze
Ik hoor het geluid al van hun vleugels.

Oh, bear my longing heart to Him
who bled and died for me
Whose blood now cleanses from all sin
and gives me victory

Oh, draag mijn verlangende hart naar Hem
Die Zijn bloed heeft vergoten en voor mij is gestorven
Zijn bloed reinigt van alle zonden
en schenkt mij de overwinning.
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SAMENZANG

Door de wereld gaat een woord
Wijze: Hatikva (Israëlisch volkslied)

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
’Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist’ren naar uw stem.
Breng ons saam’ met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

SLOTWOORD
SLOTZANG

Glorie aan God
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 de duisternis,
Weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God, Glorie aan God
Glorie aan God, Glorie aan God
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HEEFT U AL UW STELLING OP DE DEUR BIJ DE BETHELKERK (URK)
GETIMMERD?
Het hele Zingen in de Zomer seizoen zal de deur er staan. Heeft u een wens, een stelling,
een groet of iets op uw hart, alles kan.

PARKEERTERREIN BIJ DE SLIKHOOGTE IS UITGEBREID
Onderaan de slikhoogte (tussen Wijk 6 en Burg. van Suchtelenlaan) is het parkeerterrein
uitgebreid met 144 parkeerplaatsen! Bovendien is dit parkeerterrein op loopafstand van
het Kerkje aan de Zee en de Bethelkerk.

P

BETHELKERK

ZINGEN IN DE ZOMER 2017
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Zingen in de zomerdag

WOENSDAG 9 AUGUSTUS 2017

14.00 uur: Bethelkerk, klein koor ‘Immanuël’
15.15–16.00 uur: Kerkje aan de Zee, openstelling voor bezichtiging
16.00 uur: Bethelkerk, orgelconcert Vincent de Vries
19.30 uur: Bethelkerk, zangavond Jong gemengd koor ‘Immanuël’

Voorgerecht van ‘Immanuël’
Al vele jaren, als het de avond is van Jong Gemengd koor Immanuël, is er in de middag al een kleine opwarmer met een klein gedeelte van dit koor. Een aantal jaren geleden spontaan ontstaan:
‘Even een versje zingen’. De reacties vanuit het publiek zijn steeds
zeer enthousiast. “Als dit nu zo al klinkt, hoe mooi zal dan het hele
koor wel klinken!” En dat wordt dan in de avond duidelijk bij het
‘hoofdgerecht’. Jorrit Woudt is enthousiaste begeleider en dirigent van dit spontane koortje.
U kunt er zelf bij zijn op 9 augustus om 14:00 uur in de Bethelkerk.
Het wordt volgende week weer een
bijzondere Zingen in de Zomer te worden.
Bijzondere medewerking wordt verleend
door Laura Krale en Inge Boersma op hun
trompet. Zij zijn jonge, enthousiaste en
veelzijdige musici die samen plezier hebben
in de muziek en dat ook graag overbrengen
op anderen. Ze worden er warm van als ze
zien dat hun muziek iets met de mensen
doet. Zowel solo als met koor, orgel en piano zullen zij hun instrument laten klinken.

Orgelzomer 2017 Bethelkerk Urk
9 AUGUSTUS - 16:00 UUR - VINCENT DE VRIES

Vincent de Vries (1969) werd geboren in Scheveningen en deed als jochie van 10 toelatingsexamen aan het conservatorium. Later studeerde hij in Amerika, waar hij zich ook vestigde. Tegenwoordig woont en
werkt hij in Seoul (Zuid-Korea). Vincent is een zeer geliefd organist.
Hij en wij zijn blij dat hij weer eens op Urk komt spelen!
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TOT SLOT
Dit was de vierde avond van het Zingen in de Zomer 2017. In de maanden juli en
augustus van 2017 vinden D.V. nog vier van deze samenzangavonden plaats.
U bent ook daar hartelijk welkom.
Volgende week, 9 augustus 2017:

Jong Gemengd Koor ‘Immanuël’
THEMA:

Goeie Genade
MEDITATIE: DS. J. TADEMA | DIRIGENT: HARM HOEVE
AANVANG: 19:30 UUR | LOCATIE: BETHELKERK URK
ORGEL: JORRIT WOUDT | VLEUGEL: MINNE VELDMAN
TROMPET: LAURA KRALE EN INGE BOERSMA
Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom! Woensdag: Zingen-in-de-Zomer-dag op Urk

Bezoek ook onze website:

WWW.ZINGENINDEZOMER.NL
Met foto, film en zang. U kunt clips van deze avond in de komende dagen terug zien!
Bezoek ook de facebook pagina’s van Zingen in de Zomer
https://www.facebook.com/zingenindezomer
https://www.facebook.com/zingenopurk
of wordt lid van de vriendenkring
https://www.facebook.com/groups/zingenindezomer
Elke werkdag t/m woensdag 30 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 2017

21

VRIENDENKRING ZINGEN IN DE ZOMER
Graag zou dhr./mevr.:
Adres:
Postcode:		 Plaats:
E-mail:

NB:

"

Door de Nieuwsbrief en het Kruispunt op de hoogte blijven
van het werk van Zingen in de Zomer.
Alleen invullen indien u nog niets ontvangt.
Kruispunten van 2017 vindt u bij de ingang van de Bethelkerk.

Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers,
of opsturen naar: Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’
t.a.v. Denice Tadema, Molenkamp 23, 8321 AR Urk, (tel: 239582)

"

"

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 2016 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.
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