WEEK 7

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2018

MEDITATIE: DS. E.J. TERPSTRA
AANVANG: 19.30 UUR

LOCATIE: BETHELKERK URK

ORGEL: HENDRIK VAN VEEN

PIANO: JOHAN BREDEWOUT

paars

GEMENGDE KOREN 'ZON EN ZEGEN'
EN 'GLORIFY' EN HET 'ICHTHUS
MANNENENSEMBLE'

'O NAAM ALLER NAMEN,
AAN U ALLE EER'

De leiders in Jeruzalem dachten de Naam van Jezus tot zwijgen te
hebben gebracht; Hij was gedood en Zijn aanhangers waren gevlucht.
Vanaf Pinksteren verandert alles in de straten van Jeruzalem: de Naam
van Jezus klinkt weer. Daarmee bewijst de Heere Jezus dat Hij leeft.
Waar het gaat om de Náám van de Heere Jezus wordt ook Zijn godheid
duidelijk: God de Zoon, Die mens werd, is dus nog werkzaam in de
straten van Jeruzalem. Helend en leven gevend gaat Hij rond, en dat tot
op de dag van heden.
Ds. E.J. Terpstra

Medewerkers
ZON EN ZEGEN en GLORIFY
Twee gemengde koren, die voor deze gelegenheid samengevoegd zijn tot één stem om te zingen van de
Naam aller namen. Het ene koor uit Biddinghuizen, het andere uit Meppel. Ze zingen niet voor het eerst
samen. Al enkele malen in hun bestaan maakten ze er één groot koor van om zingend te getuigen van
Gods aanwezigheid in deze wereld en zo Zijn Naam groot te maken. Vorig jaar voerden ze in een grote
bezetting het oratorium ‘Jozef’ uit. Dat beide koren goed samen kleuren, zal vanavond zeker te horen
zijn. Eén machtige stem ter ere van Hem.

ICHTHUS Mannenensemble
Vorig jaar trad het grote Sliedrechtse Mannenkoor ICHTHUS op tijdens de slotavond. Een geweldige
avond! Veel enthousiasme. Er zijn meerdere grote mannenkoren, die een ensemble erop nahouden. Het
zingen in een klein koor is speciaal. Zowel voor de zangers als voor de hoorders. Er kan meer afwisseling in het programma worden gebracht. Alle mannen komen uit het grote koor maar werken samen ook
aan een eigen repertoire en treden ook apart op. Handig als er niet zoveel ruimte is om het grote koor
op te stellen. Het Sliedrechtse mannenensemble werd gevormd toen het grote koor in 2014 haar 25 jaar
bestaan vierde. De 20 mannen zingen dus een geruime tijd ook in deze samenstelling. Het zijn extra
geoefende zangers die vanavond voor in de Bethelkerk worden opgesteld en zeker zullen zorgen voor
een prachtige echo van het optreden van vorig jaar.

Martin Zonnenberg
De koren worden vanavond gedirigeerd door Martin Zonnenberg. Bekend van radio en televisie. Als
organist, dirigent en producent is deze sympathieke en enthousiaste musicus verbonden aan het
EO-programma Nederland Zingt. Vorig jaar was hij één van de organisten in de orgelzomer en voerde
hij de koordirectie tijdens de slotavond, toen we samen vol vuur in de Bethelkerk God alle eer gaven. In
‘Kruispunt’ gaf hij al aan dat hij een prettige nasmaak van Zingen in de Zomer 2017 heeft overgehouden
en dat hij graag nog eens terug zou willen komen. Vanavond grijpt hij zijn kans!

Johan Bredewout en Hendrik van Veen
Daar zijn ze weer! Niet meer weg te denken uit onze zomerse Bethelkerk. Al eerder dit seizoen kleurden
ze een avond mee met hun prachtige begeleiding: geel, blauw en groen. Johan neemt op deze paarse
avond plaats achter de vleugel en Hendrik laat het Meere-orgel weer jubelen.

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.

Samenzang - staande

O diepe nacht die ons omringt

Melodie: Psalm 134

O diepe nacht die ons omringt,
de wereld in uw duister dwingt,
het licht van Christus kleurt de lucht,
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.
De aarde die in ‘t donker lag,
komt in zijn zonlicht aan de dag.
Alles krijgt kleur en glans en licht
in ‘t stralen van zijn aangezicht.
Aan God de Vader in zijn troon,
en aan zijn eengeboren Zoon,
zij met de Geest wiens troost ons leidt,
de lof en eer in eeuwigheid.

GLORIFY en ZON EN ZEGEN

Ik zal er zijn
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’.
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O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw Naam is ‘Ik ben en Ik zal er zijn’.
Uw Naam is ‘Ik ben en Ik zal er zijn’.

Samenzang - Staande

Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof,
en d’engelen zingen voortdurend zijn lof.
O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, uw Naam zij d’eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

WELKOM
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Samenzang

Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem, altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij ‘t al niet brengen in ‘t gebed tot onze Heer.
Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg.
Dierb’re Heiland, onze Toevlucht, Gij zijt onze Hulp en Borg!
Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer;
in zijn armen zijn wij veilig Hij verlaat ons nimmermeer.

Ichthus Mannenensemble

Heer die onze Vader in de heem’len zijt
Heer die onze Vader in de heem’len zijt
’t hele repertoire kent van onze strijd
Nederlaag verzoeking, zonde die altijd
In dit donker leven alles begeleidt

Help ons Vader, help ons, schrijf uw heil’ge naam
In de fundamenten van ons daags bestaan
Help ons te bemerken achter ’t dor vermaan
Dat wij in het zonlicht van uw goedheid staan

GEBED
Samenzang

Zijn naam is wonderbaar
1.

Zijn naam is wonderbaar
Zijn naam is wonderbaar
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer

3. Hij is mijn Redder
De Rots aller eeuwen
Almachtig God is Hij

2. Hij is een Heer zo groot
Heerser tot in de dood
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer
4. Laten w’ ons buigen
Hem eer betuigen
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer

5. Zijn naam is wonderbaar
Zijn naam is wonderbaar
Zijn naam is wonderbaar
Jezus, mijn Heer
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Ichthus Mannenensemble

Santo

Tore W. Aas/Martin Zonnenberg

Santo, santo, sant mi corazon tea dora
Mi corazon va benedir
Santo eres Senor
Vertaling
Heilig, heilig, heilig, mijn hart is u toegewijd
Mijn hart voelt goed
U bent Heer

Aan des Heilands voeten

P.P. Bliss/Martin Zonnenberg

Aan des Heilands voeten,
luist’rend naar de Heer,
zette zich Maria, van Bethanië neer.
Zij verkoos het goede deel,
wat ontving zij Godd’lijk veel!
Aan mijns Heiland voeten,
vindt mijn hart steeds vree,
van des hemels schatten,
deelt Hij mij daar mee.
Aan des Heilands voeten bad Maria aan,
toen zij uit de doden Hem zag opgestaan.
Dáár, zei Jezus: zeg het voort,
wat gij zag en hebt gehoord.”
Aan mijns Heilands voeten,
zal mijn hart en mond
zijn genade prijzen
tot mijn laatste stond.

8
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Solo- en Samenzang

JEZUS ALLEEN
1.

Solo
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.

solo: Emily Bakker
Allen
2. Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.

Solo
3. Jezus alleen werd mens als wij;
klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid.

Allen
4. En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.

Solo
5. Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Allen
6. Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

7.

Geen levensangst, geen stervensnood;
dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.

Schriftlezing: Handelingen 4 : 1-12
Petrus en Johannes voor het Sanhedrin
En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de
Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de
doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende
dag, want het was al avond. En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het
aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en
oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen, ook Annas, de hogepriester, en Kajafas,
Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen
in het midden hadden doen staan, vroegen zij: Door welke kracht of door welke naam hebt u dit
gedaan?
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Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van
Israël! Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen,
waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat
door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden
opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die
door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen
ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig
moeten worden.

Samenzang

Psalm 118
De steen, dien door de tempelbouwers
Verachtlijk was een plaats ontzegd,
Is, tot verbazing der beschouwers,
Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
Dit werk is door Gods alvermogen,
Door ‘s Heeren hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz’ ogen:
Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.

Gezegend zij de grote Koning,
Die tot ons komt in ‘s Heeren Naam;
Wij zeegnen u uit ‘s Heeren woning;
Wij zegenen u al te zaam.
De Heer’ is God, door Wien w’ aanschouwen
Het vrolijk licht, na bang gevaar.
Bindt d’ offerdieren dan met touwen
Tot aan de hoornen van ‘t altaar.

GLORIFY en ZON EN ZEGEN

Lead me Lord

Solo: Judith Odink-Godeke / Muziek: Samuel S. Wesley

Lead me Lord,
lead me in Thy righteousness,
make Thy way plane before my face.
For it is Thou, Lord,
Thou, Lord only
that makest me dwell in safety
Leid mij, Heer,
leid m’in uw gerechtigheid.
Richt uw weg voor mijn aangezicht
Want slechts door U Heer,
slechts door U Heer,
hervind ik de weg naar de zekerheid

10
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Heel ons leven
1.

Heel ons leven is geweven
als een kostbaar weverswerk
diepe dalen in ons leven
maken juist dat kleed zo sterk.
Alle dagen, alle uren
Houdt de Vader in Zijn hand,
Wil Hij liefdevol borduren
Tot een heerlijk, kostbaar pand.

Tekst: Meindert Bakker / Arrangement: Jaap Kramer
2. Elke dag aan ons gegeven
Is de Vader ons nabij,
Geeft Hij richting aan ons leven
Wandelt dicht aan onze zij.
Als we vallen of verdwalen
Neemt de Heer ons bij de hand
Over bergen en door dalen
Brengt Hij ons in ’t Vaderland.

3. Onze God en onze Vader
Is de Gids op onze reis.
Elke dag brengt Hij ons nader
Tot het hemels paradijs.
Soms een dag met louter zorgen
Soms een dag vol heerlijkheid
Totdat op de nieuwe morgen
Wij Hem zien in eeuwigheid.

Samenzang

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ‘t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

Meditatie:

O naam aller namen, aan U alle eer
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Samenzang
O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Ichthus Mannenensemble

Go down Moses
When Israel was in Egypt land...
Let My People Go!
Oppressed so hard they could not stand...
Let My People Go!
‘Go down, Moses
Way down in Egypt land
Tell ole Pharao:
Let My People Go! ‘
No more shall they in bondage toil
-Let My People Go!
Let them come out with Egypt’s spoil
-Let My People Go!
‘Go down, Moses
Way down in Egypt land
Tell ole Pharao:
Let My People Go! ‘
Vertaling
Toen het volk Israel in Egypte was
En zo werd verdrukt dat het ondraaglijk werd
Werd Mozes naar Farao gestuurd
Om de boodschap van God te brengen.
Zo spreekt de Here: Laat mijn volk gaan
Niet langer zullen ze gebonden zijn
Laat ze uit het diensthuis vertrekken

12
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Nothing is impossible

Bewerking: Martin Zonnenberg

I read in the Bible the promise of God
That nothing for Him is to hard
Impossible things He has promise to do
If we faithfully trust in His Word
		Refrein
		 Nothing is impossible when you put your trust in God
		 Nothing is impossible, when you’re trusting in His Word
		 Hearken to the voice of God to thee:
		 ‘Is there anything to hard for Me?’
		 Then put your trust in God alone and rest upon His Word;
		 For ev’rything, O ev’rything,
		 Yes, ev’rything is possible with God.
Creator of all things, with infinite pow’r.
He spoke! They appeared by His mouth;
Impossible things are not known unto Him,
He made us, He ruleth the earth.
		Refrein: Nothing is impossible...
Vertaling
Ik lees in de Bijbel over Gods belofte
Niet is voor Hem onmogelijk
Voor wie gelovig op Zijn woord vertrouwt.
Niets is onmogelijk als je je vertrouwen op God stelt
Niets is onmogelijk, als je vertrouwt op Zijn Woord
Hoor de stem van God die tot je spreekt:
‘Is er iets te moeilijk voor mij?’
Vertrouw dan alleen op God en verlaat je op Zijn Woord;
Want alles, alles, Ja, alles is mogelijk met God.
Schepper van alle dingen, met oneindige kracht.
Hij sprak! En het verscheen op zijn woord
Onmogelijke dingen zijn Hem niet bekend,
Hij heeft ons gemaakt en Hij regeert over de aarde.
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Samenzang - Staande

Majesteit
Majesteit, groot is zijn majesteit.
Lof zij Jezus - en glorie, hulde en eer.
Majesteit, God, die de zijnen leidt.
Vanaf zijn troon - vestigt zijn Zoon - zijn heerschappij.
Dus verhoog, - maak eeuwig groot - de Naam van Jezus.
Volk van God, - kom en breng lof - aan Jezus, de Koning.
Majesteit, groot is zijn majesteit.
Dwars door de dood - werd Hij verhoogd.
Jezus regeert!

GLORIFY en ZON en ZEGEN

Het Liefdeslied

Tekst: Judtih Verwaard-van Beelen / Muziek: Marco den Toom / Solo: Ada IJzerman

Zonder liefde ben ik niets
al spreek ik elke taal
Ik klink dan als een koper vat
een schallende cymbaal
Zonder liefde ben ik niets
Al ben ik een profeet
Al spreek ik mooie woorden uit
Ik ben van binnen leeg
De liefde is de troost in diep gemis
De liefde is de lichtstraal in de duisternis
De liefde is geduldig
richt de ander op
richt de ander op
De liefde is volhardend en zij geef nooit op
Zonder liefde ben ik niets
al weet ik nog zo veel
van kennis en van wetenschap
is niets mij ooit teveel

14
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Zonder liefde ben ik niets
Al heb ik veel geloof
Of geef ik alles wat ik heb
aan iedereen in nood
De liefde is de troost in diep gemis
De liefde is de lichtstraal in de duisternis
De liefde is geduldig
richt de ander op
richt de ander op
De liefde is volhardend en zij geeft nooit op
Het is liefde die mij draagt
als leven mij verwart
De liefde hoopt en zij gelooft
en brengt mij in Gods hart
Straks als het volmaakte komt
wordt mijn geloven zien
Mijn hoop zal in vervulling gaan
Maar liefde blijft bestaan
De liefde geeft geloof om door te gaan
De liefde geeft mij uitzicht op een nieuw bestaan
De liefde doet beseffen
Heer, ik ben uw kind
Uw liefde laat mij leven
door U zelf bemind
Uw liefde laat mij leven
door U zelf bemind

Deo Dicamus Gratias

Arr. Victor C. Johnson

Deo dicamus gratias
Deo gratias
We zeggen de Here dank
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Samenzang met collecte

Psalm 75
U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond’ren Uwer hand

Uw naam o Heiland
Uw naam, o Heiland, zij al d’eer,
voor ‘t offer, dat Gij bracht;
tot ‘s Vaders troon bracht Gij ons weer,
groot was Uw liefdemacht.
Geen and’re pleitgrond hebben wij,
die Naam alleen maakt vrij.
Komt vrienden, komt, geeft Jezus eer,
Hij is ons aller Heer.

Een naam is onze hope
Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus’ Kerk,
zij rust in ene dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was ‘t, die door zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Door God bijeenvergaderd,
één volk dat Hem behoort,
Als kind’ren van één Vader,
één doop, één Geest, één Woord.
Zo offert allerwege,
De kerk U eer en prijs
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

Wij hebben de verlossing
Wij hebben de verlossing - door Jezus’ dierbaar bloed;
wij hebben de verzoening, - o, welk een kostbaar goed!
Wij hebben ‘n Hogepriester, - Die voor ons bidt en pleit
wij hebben ‘n schone erf’nis, - straks in de eeuwigheid.
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Eén in de naam van Jezus één zin en één gemoed,
één in ‘t geloof der Schriften, - één in ‘t verzoenend Bloed.
Eén Vader, Die ons liefheeft, - één Zoon, Die stierf aan ’t kruis,
één Geest, Die leidt door ’t leven, - en straks één Vaderhuis.
Eén in de naam van Jezus één zin en één gemoed,
één in ‘t geloof der Schriften, - één in ‘t verzoenend Bloed.
Eén Vader, Die ons liefheeft, - één Zoon, Die stierf aan ’t kruis,
één Geest, Die leidt door ’t leven, - en straks één Vaderhuis.

GLORIFY en ZON en ZEGEN

Ik bid voor jou
1.

Wanneer je door een dal gaat
waar alles duister is.
Wanneer je wordt getroffen
door ziekte of gemis.
Dan wil ik je graag troosten,
maar niets van wat ik zeg
zal jouw strijd kunnen winnen;
ik neem jouw pijn niet weg.

3. Wanneer de last te zwaar is;
je nergens uitkomst ziet.
Wanneer je hart gevuld is
met zorgen of verdriet.
Dan wil ik je graag troosten,
maar niets van wat ik zeg
zal jouw strijd kunnen winnen;
ik neem jouw pijn niet weg.

Tekst: Judith Verwaard-van Beelen / Muziek: Marco den Toom
2. Maar ik zal voor je bidden;
je dragen in gebed
tot in het hart van Vader,
want Hij is het die redt.
De Heer verlicht het duister
en vult de eenzaamheid.
Hij laat je vrede vinden
in Zijn aanwezigheid.
4. Maar ik zal voor je bidden;
je dragen in gebed
tot in het hart van Vader,
want Hij is het die redt.
De Heer verlicht het duister
en vult de eenzaamheid.
Hij laat je vrede vinden
in Zijn aanwezigheid.

5. Al is de weg soms eenzaam;
toch ben je nooit alleen,
want God is altijd met je.
Hij draagt jou hier doorheen.
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GEBED
GLORIFY en ZON en ZEGEN

I have a Home

Muziek: Cl. Davids/A van Vliet / Solo: Petra Kramer

Oh, the blessed contemplation
when with trouble here I sigh,
I’ve a home beyond the river
that I’ll enter by and by.
I’ve a home beyond the river,
I’ve a mansion bright and fair.
I’ve a home beyond the river,
I will dwell with Jesus there.
Oh how sweet t’will be to meet them,
all the ransomed hosts above;
Sweeter still to see my Savior,
praise him for redeeming love.
Tho the world is filled with sorrow,
and the teardrops often fall,
there will be but joy and gladness,
safe inside the jasper wall.
Tho the hills are rough and stony,
and the valleys dark and cold,
I must walk the path before me,
it will someday turn to gold.
Vertaling
Wat een gezegend vooruitzicht
Ik zucht hier nog onder mijn problemen
Maar ik heb een huis aan de overkant
Waar ik eens zal komen.
Ik heb een huis aan de overkant,
Ik heb een woning mooi en goed.
Ik heb een huis bij de rivier,
Ik zal daar met Jezus wonen.
Hoe fijn zal het zijn om hen te ontmoeten,
allen verlosten die daar al zijn
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Nog fijner is het om daar mijn Redder te zien,
En Hem te prijzen voor zijn verlossende liefde.
Nog is de wereld gevuld met verdriet,
en vallen de tranen vaak ,
maar straks er zal vreugde en blijdschap zijn,
veilig binnen de muren van de Godsstad.
Nog zijn de heuvels ruw en stenig,
en de valleien donker en koud,
Ik moet het ruwe pad voor me lopen,
Maar op een dag zal het goud worden.

Samenzang

Heerlijk is uw Naam
Heerlijk is uw Naam,
heerlijk is uw Naam.
Hoog verheven en vol van kracht.
heerlijk is uw Naam.
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw Naam.
Heilig Lam van God,
heilig Lam van God.
dat de zonde der wereld droeg.
Heilig Lam van God.
Jezus, Jezus,
heilig Lam van God.
Waardig bent U, Heer,
waardig bent U, Heer
alle macht en heerlijkheid,
alle lof en eer.
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer.

SLOTWOORD
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Samenzang - STAANDE

Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer
Prijs de Heer de weg is open
naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Ichthus Mannenensemble

Zegenbede

Bewerking: Martin Zonnenberg

De Here zeeg’ne u en behoede u
De Here doe zijn aanschijn over u lichten en geev’ u vrede
De Here zal uw uitgang en ingang bewaren
Van nu aan tot in alle eeuwigheid
Amen.

Samenzang

O Naam aller namen, aan U alle eer
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.
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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’.
‘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’.
Uw Naam is ‘Ik ben en Ik zal er zijn’.

Volgende Week!

Dit was de zevende avond van het Zingen in de Zomer 2018. In de maand augustus van 2018 vindt
D.V. nog één samenzangavond plaats. U bent ook daar hartelijk welkom.

Volgende week, 29 augustus 2018:

'GLORIE AAN GOD'
11.00-18.00 uur:
12.00 uur:
14.00 uur:
15.15-16.00 uur:
16.00 uur:

Montmartre op Urk
Bethelkerk, stil moment
Bethelkerk, Petra Kramer, Jeannette Hartman-Kramer
Kerkje aan de Zee, openstelling voor bezichtiging
Bethelkerk, orgelconcert Minne Veldman

de kleur is

Wit

(doe ie ts wit s

aan)

19.30 uur: Mannenkoor 'Urker Zangers'
MEDITATIE: DS. K.J. VAN DER SLOOT
LOCATIE: BETHELKERK URK

ORGEL: MINNE VELDMAN

PIANO: JAN WILLEM VAN DELFT

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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