
'ER KOMEN STROMEN VAN ZEGEN' 
Deze avond lezen wij over mensen die met vreugde water scheppen uit 
de bronnen van het heil (Jes.12:3). De vreugde zit in het feit dat je dorst 
hebt en die kunt lessen. Dan is de eerste vraag: “Hebt u dorst naar Gods 
liefde, naar Çhristus’ verzoening en heelmaking en het nieuwe leven 
door de Heilige Geest?” De roep komt vanuit de diepte: wat moeten 
wij doen om behouden te worden? Hebt u dorst? De tweede vraag is: 
“Verwacht u het alleen van Christus, of denkt u zelf een bijdrage te 
kunnen leveren aan het nieuwe leven met God?” Lees dan wat er staat: 
we putten niet water uit de put van het heil, maar het komt naar boven uit 
de bronnen van het heil. Als een fontein komt het water omhoog, opdat 
wij zouden drinken, gratis, uit genade. “Er komen stromen van zegen! 
Dat heeft Gods woord ons beloofd!”

ds. J. Tadema

WEEK 6
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LOCATIE: BETHELKERK URK

ORGEL: ARIE VAN DER VLIST

MEDITATIE: DS. J. TADEMA
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PIANO: JOHAN BREDEWOUT

Blauw
SAMENGESTELD GEMENGD PROJECTKOOR
& Zanggroep ‘Filiae’

FLUIT: HENRIËTTE BRONKHORST



Medewerkers
Minne Veldman
Deze sympathieke musicus is in feite niet meer weg te denken bij Zingen in de Zomer. Als begeleider, 

dirigent en organisator van onder  meer de Orgelzomer is hij één van onze drijvende krachten. Vanavond 

ontmoeten we hem als organisator en dirigent van het koor.

 

Samengesteld projectkoor
Het koor van vanavond is speciaal voor deze blauwe avond samengesteld. Minne Veldman vond  de 

ervaren zangers bij andere koren uit Urk en wijde omgeving. Via bladmuziek en opnamen werden de lie-

deren thuis gestudeerd en in een aantal repetities samengevoegd tot een fantastisch geheel. Eigenlijk 

helemaal de ‘geest’ van Zingen in de Zomer. Vanuit alle hoeken komen mensen samen in de Bethelkerk 

en kleuren met hun stem samen tot lof van God.

 

Filiae
Rineke, Mieke, Cocky en Christine: vier zussen (de Wit) die elk een eigen sterke stem en talent toevoe-

gen aan een harmonieuze compositie van liederen over geloof en leven. Ze waren al eens eerder in de 

Bethelkerk en ook dit keer was er de spontane reactie op onze vraag: ‘we komen’. Ze zingen een aantal 

liederen met een bijzondere betekenis over de kleuren van de regenboog en het blauw van deze week en 

ze omlijsten andere liederen met hun stem en instrumenten.

 

Arie van der Vlist
Arie van der Vlist is een bekende naam in de christelijke muziekwereld. Hij is een veelgevraagd Als 

begeleider van koor- en samenzang, maar hij soleert ook verdienstelijk. Hij heeft al achter de speeltafels 

gezeten van veel  beroemde orgels in de wereld. Vandaag voegt hij daar de klavieren van het vermaarde 

Meere-orgel van Urk aan toe.

 

Johan Bredewout
Een muzikale alleskunner en door de jaren heen een vertrouwde medewerker aan Zingen in de Zomer, 

vooral in de begeleiding van de koren en de omlijsting van de samenzang op de piano. Johan is ook 

verdienstelijk componist. Hij schreef eigentijdse bewerkingen van een aantal psalmen en een zestal 

oratoria, waarvan delen nog steeds regelmatig worden uitgevoerd.

 

Henriëtte Bronkhort
Henriëtte is een bijzonder talent. De dwarsfluit is haar instrument. Ze speelt die met passie en verve. 

Ze is leergierig. Marjolein de Wit is haar leraar. In haar vrije tijd gaat Henriëtte graag naar concerten of 

maakt ze zelf muziek als eerste fluitist in het Nijmeegs Studenten orkest of regelmatig ook in de omlijs-

ting van concerten met diverse koren.

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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FILIAE

True colours
 You with the sad eyes
 don t́ be discouraged to realize
 it ś hard to take courage,
 in a world full of people.
 You can lose sight of it
 and the darkness inside you
 makes you feel so small.

 But I see your true colours shining through.
 I see your true colours and that ś why I love you,
 so don t́ be afraid to let them show,
 your true colours, true colours are beautiful, like a rainbow.

 Show me a smile then
 don t́ be unhappy
 can t́ remember when
 I last saw you laughing
 If this world makes you crazy
 and you´ve taken all you can bear
 just call me up
 because you know I´ll be there.

 And I see your true colours shining through.
 I see your true colours and that ś why I love you,
 so don t́ be afraid to let them show,
 your true colours, true colours are beautiful, like a rainbow.
 
 Such sad eyes
 Take courage now,
 realise, when this world makes you crazy
 and you´ve taken all you can bear
 just call me up
 because you know I´ll be there.
 
 And I see your true colours shining through.
 I see your true colours and that ś why I love you,
 so don t́ be afraid to let them show,
 your true colours, true colours, true colours are shining through
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 I see your true colours and that ś why I love you,
 so don t́ be afraid to let them show,
 your true colours, true colours, 
 true colours are beautiful, beautiful like a rainbow.

 Show me your colours, show me a rainbow.
 Show me your colours, show me a rainbow.
 That ś why I love you.

 Betekenis:
 In het lied ‘True coulours’ schitteren de kleuren van de regenboog.
 Ze krijgen betekenis in een knotsgekke wereld.
 Ze geven kleur aan het leven, als het soms moeilijk is,
 als je bedroeft bent en het even niet meer ziet zitten.
 Dan mogen we weten dat God van ons houdt.
 Hij geeft echt kleur aan ons leven.
 Maar ook aan elkaar mogen we de echte kleuren laten zien.
 Elkaar hoop en moed geven.
 De mooie kleuren van de regenboog
 kunnen we ook in elkaar zien.

Samenzang

In zeven kleuren rijst omhoog
Melodie: Jezus zal heersen, waar de zon

1. In zeven kleuren rijst omhoog
 een hemelpoort, een ereboog -
 de wolken wit, de hemel blauw:
 God blijft altijd de aarde trouw.

3. Al vallen sterren, zon en maan,
 al rollen golven af en aan,
 de zee ligt in Gods rechterhand,
 zijn handpalm is ons vaderland.

2. 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.

4. 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!
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KOOR

Psalm 122
Muziek: Marco den Toom 

  Refrein:
  Ik ben verblijd, wanneer men mij
  Godvruchtig opwekt: “Zie, wij staan
  gereed om naar Gods huis te gaan;
  kom, ga en doe als wij!”
  Refrein: Ik ben verblijd…

 Jeruzalem dat ik bemin,
 wij treden uwe poorten in.
 Daar staan onze voeten.
 Jeruzalem is wèl gebouwd.

  Refrein:
  Dat vreed’ en aangename rust
  en milde zegen u verblij’.
  Dat welvaart in uw vesting zij,
  in uw paleizen vreugd’ en lust.

 Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
 “De vrede zij en blijv’ in u.
 Om ’s Heeren huis in u gebouwd
 zal ik het goede voor u zoeken.”

  Refrein: Dat vreed’ en aangename rust...

 Jeruzalem dat ik bemin,
 wij treden uwe poorten in.
 Daar staan onze voeten.
 Jeruzalem is wèl gebouwd.

  Refrein: Dat vreed’ en aangename rust...
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KOOR

Uw liefde is het hoogste goed (naar Psalm 63)
Tekst & muziek: Minne Veldman

 Heere God, U bent mijn God!
 Heere God, ik zoek Uw hand!
 Ik dorst naar U, zie naar U uit,
 U bent de God die ik verwacht.

 Heere God, U bent mijn God!
 Heere God, ik zoek Uw hand!
 Mijn lichaam hunkert en smacht naar U,
 in dor en dorstig land zonder water.

 In Uw huis, Uw heilig huis 
 heb ik U gezien,
 ik zag Uw macht en heerlijkheid
 en Uw majesteit.

  Refrein:
  Uw liefde is het hoogste goed
  dat U, o God, mij hebt gegeven,
  Uw trouw is beter dan het leven,
  U bent het die mij juichen doet,
  U bent het die mij juichen doet,
  U bent het die mij juichen doet!
  Ik wil U prijzen al mijn dagen,
  waartoe Uw goedheid mij bewoog,
  mijn handen hef ik naar omhoog,
  om heel mijn hart U op te dragen.
  Als ik ’s nachts weer wakker lig,
  in de stilte lig te peinzen,
  dan denk ik, Heer, aan wie U bent,
  dat U mij altijd hebt behoed.

 Als ik ’s nachts weer wakker lig,
 in de stilte lig te peinzen,
 dan zijn mijn gedachten dicht bij U,
 dan prevel ik Uw Naam in het donker.
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 Dan juicht mijn ziel Uw Naam ter eer,
 zij hangt U aan.
 Uw rechterhand houdt mij vast,
 ik schuil bij U.

  Refrein: Uw liefde is het hoogste goed…

 Uw liefde is het hoogste goed
 dat U, o God, mij hebt gegeven,
 Uw trouw is beter dan het leven,
 U bent het die mij juichen doet.
 Ik wil U prijzen al mijn dagen,
 waartoe Uw goedheid mij bewoog,
 mijn handen hef ik naar omhoog,
 om heel mijn hart U op te dragen.

Samenzang

Leid mij Heer, o machtig Heiland
1. Leid mij Heer, o machtig Heiland,
 door dit leven aan uw hand.
 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
 wees mijn Gids in ’t barre land.
 Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.
 vul mij met uw Geest steeds meer.
 Vul mij met uw Geest steeds meer.

WELKOM

samenzang - staande

Als een hert dat verlangt (2x)

 Als een hert dat verlangt naar water,
 zo verlangt mijn ziel naar U.
 U alleen kunt mijn hart vervullen,
 mijn aanbidding is voor U.
 U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
 Aan U alleen geef ik mij geheel.
 U alleen kunt mijn hart vervullen,
 mijn aanbidding is voor U.

GEBED

2. Laat door mij uw levend water
 vloeien als een klare stroom.
 O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later
 dat uw Geest over allen koom’.
 Machtig Heiland, mijn Verlosser,
 kom, Heer Jezus, in Uw kracht.
 Kom, Heer Jezus, in Uw kracht.
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Koor-, solo- en samenzang - MEDLEY 'DE STROOM'

Filiae

Down by the riverside
 I’m gonna lay down my burden
 Down by the riverside

 I’m gonna lay down my sword and shield
 Down by the riverside

 I’m gonna put on my long white robe
 Down by the riverside, Down by the riverside

 Ain’t gonna study war no more
 Study war no more, Study war no more

 Vertaling:
 Ik ga mijn zorgen neerleggen aan de oever van de rivier
 Ik leg mijn wapens af en trek een nieuwe witte mantel aan
 En ik hoef geen strijd meer te leveren 

solo- en samenzang

De rivier
 Solo:
 Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
 neem ik mee naar de rivier.
 Heer, vergeef mij en genees mij.
 Vader kom, ontmoet mij hier

 Want dit water brengt nieuw leven 
 en verfrist mij elke dag.
 ‘t Is een stroom van uw genade,
 waar ‘k U steeds ontmoeten mag.

  Refrein (allen):
  Here Jezus, neem mijn leven 
  ik leg alles voor U neer.
  Leid mij steeds weer naar het water
  ‘k Wil U daar ontmoeten, Heer
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 Allen:
 Kom ontvang een heel nieuw leven 
 kom en stap in de rivier.
 Jezus roept je, Hij verwacht je
 en Hij zegt, ontmoet mij hier

 Refrein (allen): Here Jezus, neem mijn leven...

 Allen:
 Leid mij steeds weer naar het water 
 ‘k Wil U daar ontmoeten, Heer

Filiae

Like a mighty river
 Sometimes I wonder why He loved me so
 and why He cared so much for me.
 Why He came to walk this earth
 and why He chose to die upon that tree.

 One day I’ll meet Him face to face
 and I will be with Him forever more.
 No pain no sorrow will meet me there,
 I’ll be there together with the Lord. 

  Refrein: Because His love shines like the morning sun...

 Vertaling:
 Soms vraag ik mij af, waarom Hij zoveel van mij hield
 en waarom Hij zo goed voor mij zorgde.
 Waarom Hij op aarde is gekomen
 en waarom Hij er voor koos om aan die boom te sterven.
 Omdat zijn liefde straalt als de morgenzon
 en zijn goedheid stroomt als een machtige rivier.
 En het maakt mij sterk, dus ik ga verder,
 Ik weet dat Zijn liefde mij op een dag thuis zal brengen.
 Op een dag zal ik hem ontmoeten 
 en ik zal voor altijd bij hem zijn.
 Geen pijn en leed zullen mij ontmoeten, 
 want ik ben samen met de Heer.

 Refrein:
 Because His love shines like the morning sun
 and His goodness flows like a mighty river.
 And it makes me strong so I carry on,
 I know His love will bring me home one day.
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Samenzang

Bron van liefde, licht en leven
Melodie: Wat de toekomst brengen moge

1. Bron van liefde, licht en leven,
 voor elkaar zijn wij gemaakt,
 door Uw hand elkaar gegeven,
 door Uw vinger aangeraakt.
 Laat ons op Uw toekomst hopen,
 gaandeweg U tegemoet,
 dat wij samen lachend lopen,
 in Uw grote bruiloftsstoet.

Bijbellezing

Jesaja 12 : 1 - 6
Danklied van de verlosten
Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is 
afgekeerd en U troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn 
kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. 
U zult met vreugde  water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen: Dank de 
HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn 
Naam hoogverheven is. Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. 
Laat dit bekend worden over heel de aarde! Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot 
in uw midden is de Heilige van Israël.

Samenzang

De dorre vlakte der woestijnen
1. De dorre vlakte der woestijnen
 zal zich verblijden eindeloos;
 de zandzee zal herschapen schijnen,
 want bloeien zal zij als een roos.
 Van heil’ge vreugde zal zij beven,
 doortintelt van een heerlijk leven,
 dat nimmermeer verwelken zal.
 Zij zal de wonderen des Heren
 aanschouwen en zijn grootheid eren
 met jubelend triomfgeschal.

2. Dan ziet het oog des blindgeboren’
 uw schepping in haar zomergloor;
 dan dringen tot des doven oren
 uw goddelijke woorden door.
 De kreup’le zal van vreugde springen,
 de sprakeloze tong zal zingen,
 hosanna’s meng’lend tot Uw lof;
 en stromen levend water spreiden
 hun zilv’ren beekjes door de heide,
 zo fris als eens in Edens hof!

2. Bron van liefde, licht en leven,
 laat Uw vreugde in ons zijn,
 is de blijdschap weggebleven,
 liefde maakt van water wijn.
 Dat wij dan elkaar beminnen,
 zó dat zelfs de dood niet scheidt,
 niets kan liefde overwinnen,
 liefde heeft de eeuwigheid.
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KOOR

The Majesty and Glory of Your Name
Tekst & muziek: Linda Lee Johnso, arr. Tom Fettke/Minne Veldman

 Alleluia!
 The majesty and glory of Your name.
 Halleluja!

 De majesteit en heerlijkheid van Uw naam.

The Bat tle Belongs to the Lord
Tekst & muziek: Jamie Owens-Collins, arr. Tom Fettke

 In heavenly armor we’ll enter the land;
 The battle belongs to the Lord!
 No weapon that’s fashioned against us will stand;
 The battle belongs to the Lord!

  Refrein:
  We sing glory, honor,
  power and strength to the Lord!
  We sing glory, honor,
  power and strength to the Lord!

 When the power of darkness comes in like a flood;
 The battle belongs to the Lord!
 He’s raised up a standard, the pow’r of His blood;
 The battle belongs to the Lord!
  Refrein: We sing glory, honor...

 When your enemy presses in hard, do not fear;
 The battle belongs to the Lord!
 Take courage, my friend, your redemption is near.
 The battle belongs to the Lord!
  Refrein: We sing glory, honor...

 Vertaling:
 Gekleed in de wapenrusting van God trekken wij het land binnen;
 De Heere heeft overwonnen!
 Geen wapen, dat gemaakt is om tegen ons gebruikt te worden, houdt stand;
 De Heere heeft overwonnen!
 Wij zingen: de heerlijkheid en de eer,
 de kracht en de macht is van de Heere.
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 Als de krachten van de duisternis opkomen als een vloedgolf;
 De Heere heeft overwonnen!
 Hij houdt het vaandel hoog, de kracht van Zijn bloed;
 De Heere heeft overwonnen!

 Als de vijand je bestookt, wees niet bang;
 De Heere heeft overwonnen!
 Houd moed, mijn vriend, je redding is nabij.
 De Heere heeft overwonnen!

Samenzang staande

Psalm 68
1. God is de bron, de klare wel,
 springader voor heel Israël,
 uit Hem vloeit louter zegen.
 Zijn lof ontspringt als een fontein,
 zijn volk zal louter vreugde zijn,
 komend van allerwege.
 God, onze sterke bondgenoot,
 toon ons uw macht, uw krachten groot;
 Gij zult uw stad gedenken.
 Vorsten van verre bieden Hem
 terwille van Jeruzalem
 hun eerbied, hun geschenken.

Meditatie

ER KOMEN STROMEN VAN ZEGEN

Samenzang

U kennen, uit en tot U leven
1. Gij zijt het water ons ten leven;
 de bronnen van de eeuwigheid
 zijn ons ter lafenis gegeven,
 zijn doorgebroken in de tijd.
 O Gij, die als een bron ontspringt
 in elk die tot U komt en drinkt.

2. Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons, dag aan dag,
 Met Zijne gunstbewijzen.
 Die God is onze zaligheid;
 Wie zou die hoogste Majesteit
 Dan niet met eerbied prijzen?
 Die God is ons een God van heil;
 Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
 Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
 Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
 Zelfs bij het naad’ren van den dood,
 Volkomen uitkomst geven.

2. O Christus, ons van God gegeven,
 Gij tot in alle eeuwigheid
 de weg, de waarheid en het leven,
 Gij zijt de zin van alle tijd.
 Vervul van dit geheimenis
 uw kerk die in de wereld is.
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FILIAE

Walking in the air
 We’re Walking in the air
 We’re flowing in the moonlit sky
 The people far below are sleeping as we fly
 Were holding very tight
 Im riding in the midnight blue
 I’m finding I can fly so high above with you...
 All across the world
 The villages go by like dreams
 The rivers and the hills
 The forests and the streams

 Children gaze
 Open mouthed
 taken by surprise
 nobody down below
 believes there eyes

 Were surfing in the air,
 Were swimming in the frozen sky,
 Were drifting over hights,
 Mountains floating by
 suddenly sleeping low
 on a ocean deep
 rising up a mighty monster
 from his sleep

 Walking in the air
 Were dancing in the midnight sky
 And everyone who see us
 Greet us as we fly

 Betekenis:
 We wandelen door de lucht
 God doet ons uitstijgen boven al het aardse.
 Onvoorstelbaar!
 Niets kan ons meer deren, zelfs geen duivel
 We zweven door de lucht
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Samenzang

Psalm 103 
Nieuwe Psalmberijming

 Gods goedheid gaat voor wie in Hem geloven,
 de blauwe luchten mijlenver te boven.
 Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
 Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
 Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
 Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

 Ons leven telt slechts jaren, maanden, uren.
 Gods trouw zal tijd en eeuwigheid verduren
 voor wie op Hem al zijn vertrouwen stelt.
 Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren
 zijn wetten en verbondsbeloften horen.
 Zijn liefde wordt voortdurend doorverteld.

KOOR

Uit de diepten, Heer (naar Psalm 130)
Tekst & muziek: Martin Zonnenberg, arr. Minne Veldman

1. Uit de diepten, Heer, roep ik tot U,
 U wil naar mij horen, vergeving is bij U.
 Uit de diepten, Heer, roepen wij tot U,
 Heer, vergeef de zonden, hoor ons nu.

You Are My Light
Tekst & muziek: Dave & Jean Perry

 Lord, You are my Savior 
 and my help in time of need,
 my refuge and my hope, o Lord, 
 from fear now I am freed.
 When troubles come
 and skies grow dark,
 I’m safe within your hands.
 Though the nations war
 and people rage,
 by your side I’ll take my stand.

2. Uit de diepten, Heer, zie ik omhoog,
 ‘k zie U als Verlosser, U verwacht ik, Heer.
 Uit de diepten, Heer, zien wij naar omhoog,
 U bent de Verlosser, Israëls Heer.
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  Refrein:
  You are my light
  and my salvation.
  You are my hope
  through all my days.
  Let the people all be joyful.
  Let the faithful sing your praise:
  Halleluia! Halleluia!
  Glory to your holy name.
  Sing hosannas,
  sing your glory evermore.
  Sing out your praise!

 Walk beside me, Lord,
 and speak to me.
 Guide me in your path each day.
 When I stumble, Lord,
 or lose my way,
 be my guide, my light, my stay.

 Open now my eyes
 to your wisdom, Lord,
 to the beauty of each hour.
 Show me how to care.
 Teach me how to pray,
 share your wondrous love
 from day to day.

  Refrein: You are my light…

 Vertaling:
 Heer, U bent mijn redder
 en mijn hulp in tijd van nood,
 mijn toevlucht en mijn hoop, o Heer,
 uit angst ben ik nu bevrijd.
 Als er problemen komen
 en de lucht donker wordt,
 ben ik veilig in Uw handen.
 Hoewel de volken oorlog voeren
 en mensen tekeergaan,
 zal ik aan Uw zijde staande blijven.

 U bent mijn licht en mijn redding.
 U bent mijn hoop in al mijn dagen.
 Laten alle mensen blij zijn.
 Laten alle gelovigen Uw lof zingen:
 Halleluja! Halleluja!
 Glorie voor Uw heilige naam.
 Laten zij hosanna zingen
 en glorie voor eeuwig.
 Laten zij Uw lof uitzingen!
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 Loop naast mij, Heer, 
 en spreek tot mij.
 Leid mij elke dag op Uw pad.
 Als ik struikel, Heer, 
 of de weg kwijtraak,
 wees dan mijn gids, 
 mijn licht, mijn houvast.

Samenzang met collecte

Waterstromen wil ik gieten
1. “Waterstromen wil Ik gieten,”
 spreekt de Heer, “op ‘t dorre land!”
 Koele bronnen zullen vlieten
 door ‘t verschroeide oosterzand;
 waar nu pelgrims smachtend gaan,
 zal een hof des Heren staan.

Beveel gerust uw wegen
 
 Beveel gerust uw wegen,
 Al wat u ‘t harte deert,
 der trouwe hoed’ en zegen
 van Hem, die ‘t al regeert.
 Die wolken, lucht en winden
 wijst spoor en loop en baan,
 zal ook wel wegen vinden
 waarlangs uw voet kan gaan.

Psalm 108
1. Mijn hart is, Heer, in U gerust.
 Uw lof te zingen is mijn lust.
 Maakt, harp en luit, den Here groot.
 Mijn lied begroet het morgenrood.
 Ik breng mijn lof, o Heer, U toe
 onder de volken en ik doe
 in ieder land mijn psalm weerklinken,
 daar ‘k hemelhoog uw trouw zie blinken.

2. Ziet, Hij komt eens met de wolken,
 wie dan d’ aard’ als Koning groet!
 Rijz’ ‘t hosanna, jubelt volken,
 strooit uw palmen voor zijn voet!
 Christ’nen, Joden, Heid’nen saam
 knielen dan in ene naam!

2. Ja, hoger dan het hemels blauw
 is, Heer, uw goedheid en uw trouw.
 Verhef U, dat uw aangezicht
 de hemel met zijn glans verlicht.
 Op aarde blink’ uw heerlijkheid.
 Gord uw geliefden tot de strijd.
 Ten zege zij uw hand geheven,
 hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

 Open nu mijn ogen 
 voor Uw wijsheid, Heer,
 voor de schoonheid van elk uur.
 Laat me zien hoe ik moet zorgen.
 Leer me hoe ik moet bidden.
 Deel Uw wonderbaarlijke liefde
 van dag tot dag.
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Hoger dan de blauwe luchten
1. Hoger dan de blauwe luchten
 en de sterretjes van goud
 woont de vader in de Hemel
 die van alle kinderen houdt.

3. Daarom vragen wij eerbiedig,
 vouwen wij de handjes saam
 Heer die altijd naar ons luistert
 Neem dan nu ons danklied aan. 

GEBED

Koor

Ik zal er zijn
Tekst: Hans Maat, muziek: Kinga Bán & Adrian Roest, arr. Minne Veldman

 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’.

 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.

 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.

 ‘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’.
 
 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.

2. Ook voor zieke kinderen zorgt Hij
 Kent hun tranen en hun pijn.
 Ja, voor de grote en voor de kleine
 wil de heer een helper zijn.
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 ‘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’.

Samenzang

Aan U Vader alle glorie
Melodie: Loof de Koning, heel mijn wezen

1. Aan U, Vader, alle glorie
 om het lichten van uw trouw
 die met vrede uit de hoge
 onze aarde nieuw bedauwt
 U de ere, U de glorie
 zon die ons in leven houdt

3. Door de Geest U alle glorie
 die als lofzang in ons leeft
 en als nieuwe wind de aarde
 eenmaal haar gelaat hergeeft
 U de ere, U de glorie
 adem die in mensen leeft

SLOTWOORD

Samenzang - staande

Er komen stromen van zegen
1. Er komen stromen van zegen,
 dat heeft Gods woord ons beloofd,
 stromen, verkwikkend als regen,
 vloeien tot elk die gelooft.
 Stromen, stromen van zegen,
 komen als plasregens neer.
 Nu vallen drupp’len reeds neder,
 zend ons die stromen, o Heer.

2. Om de zoon u alle glorie
 woord van eer ons toegezegd
 Vleesgeworden vriend en naaste
 ons tot brood voor onderweg
 U de ere, U de glorie
 woord op onze tong gelegd

2. Er komen stromen van zegen,
 heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
 op de valleien en bergen,
 zal er nieuw leven dan zijn.
 Stromen, stromen van zegen,
 komen als plasregens neer.
 Nu vallen drupp’len reeds neder,
 zend ons die stromen, o Heer.
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Volgende Week!
Dit was de zesde avond van het Zingen in de Zomer 2018. In de maand augustus van 2018 vinden 
D.V. nog twee van deze samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom.

Volgende week, 22 augustus 2018:
'O NAAM ALLER NAMEN, AAN U ALLE EER'
14.00 uur: Bethelkerk, Christelijk Mannenkoor Emmeloord
15.15 uur: Kerkje aan de Zee, openstelling voor bezichtiging
16.00 uur: Bethelkerk, orgelconcert Jacob Schenk

19.30 uur: gemengde koren Zon en Zegen 
en Glorify en Ichthus Mannenensemble

LOCATIE: BETHELKERK URK

ORGEL: HENDRIK VAN VEENMEDITATIE: DS. E.J. TERPSTRA

PIANO: MARTIN ZONNENBERG

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.

paars
de kleur is

 (doe iets paars aan)

3. Er komen stromen van zegen,
 zend ons die heilstroom nu neer,
 geef ons die grote verkwikking,
 geef z’ ons voortdurend, o Heer.
 Stromen, stromen van zegen,
 komen als plasregens neer.
 Nu vallen drupp’len reeds neder,
 zend ons die stromen, o Heer.
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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.


