
'GLORIE AAN GOD' 
Wit is in de Bijbel de kleur van de vreugde, het feest. Al in het Oude 
Testament roept Prediker ons op om vreugde aan het leven te beleven 
en witte kleren te dragen. Wit is in het bijzonder ook de kleur die 
hoort bij God. De kleur van de engelen, van de hemel. De kleur van de 
opgestane Heer. Van het bekleed worden met Hem. Wit is de kleur van 
de toekomst: de bruiloft van het Lam. Van een witte steen met een 
nieuwe naam. Van de overwinnaars: de schare die niemand tellen kan 
en die voor de troon en het Lam staat bekleed met witte gewaden. Wit 
is bovenal de kleur van Gods heiligheid. Van God gezeteld op een grote, 
witte troon. Wit is op onze slotavond bij uitstek de kleur om God te 
eren. Glorie aan God!

Ds. K.J. van der Sloot
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Medewerkers
Mannenkoor Urker Zangers
Tijdens deze editie van Zingen in de Zomer sluit een jubilerend koor het seizoen af. Sinds februari 1968 
- al 50 jaar - klinkt de hooggestemde  mannenzang van de Urker Zangers in ons land en tot ver over de 
landsgrenzen. In Kruispunt is meer over het koor te lezen. Dit jubileumjaar is best druk. Veel concerten 
en medewerkingen. In november vorig jaar werkten de zangers mee aan concerten in Wales ter gelegen-
heid van de herdenking van de eerste Wereldoorlog. Via een lied kijken ze daar ook in het programma 
van vanavond op terug. De heldere klankkleur en gevarieerde repertoire van het koor wordt door velen 
gewaardeerd. Het lied ‘Vaste Rots van mijn behoud’ is een enorme hit op internet. Het is al ruim twee-
en-een-half miljoen keer op YouTube bekeken en beluisterd. Een troostrijk lied dat hoop geeft in tijden 
van verwarring en verwachting. Ook vanavond staat dit mooie gezang op het programma, waarbij de 
verbinding met het thema bijzonder zit in het couplet ‘Zie, ik breng voor mijn behoud, U geen wierook, 
mirr’ of goud. Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt en de 
zondaar leven doet’. De nummers die de Urker Zangers  vanavond zingen, zijn in nauw overleg met het 
koor en dominee Klaas van der Sloot - zelf ook een Urker Zanger - voorbereid. Alles richt zich op een 
schitterende apotheose van Zingen in de Zomer 2018: het feest in de hemel, met een koor in witte gewa-
den zingend voor de troon: ‘Glorie aan het Lam’.  

Jacob Schenk
Jacob is als dirigent van de Urker Zangers 18 jaar geleden in de voetsporen getreden van Frits Bode en 
Roelof Elzinga. Deze Urker musicus heeft een bijzonder gevoel voor mooie koormuziek en weet dat goed 
over te brengen naar de koorleden. Hij heeft zelf ook een prachtige tenorstem. Hij bespeelt de panfluit 
als geen ander en heeft een virtuoos talent in de begeleiding op orgel en piano.  Een muzikale alleskun-
ner dus.

Jan Willem van Delft Trio
10 jaar speelt dit bijzondere drietal al samen. Jan Willem van Delft op piano, Jeroen Vrolijk op drums 
en Mark Dekkers op contrabas en akoestische basgitaar. Een trio met een eigen sound en een eigen 
repertoire. Swingend, lyrisch, gepassioneerd, energiek en soepel omspelen de drie zeer getalenteerde 
muzikanten vanavond de zang van de 50 jarige Urker Zangers. Dat doen ze overigens niet voor het eerst. 
Enkele jaren geleden waren ze ook al eregast bij een eindejaarconcert van het koor in het Voorhuijs in 
Emmeloord. Jan Willem treedt solo en met zijn vrienden regelmatig op in het EO-programma Nederland 
Zingt. Het Trio zoekt een „muzikaal avontuur”. Dat avontuur zullen ze vanavond in de Bethelkerk vinden. 
Jan Willem houdt van gemeentezang. ‘Je beleeft dan iets met elkaar’, zegt hij, ‘net als het zingen in een 
koor. Hij vergelijkt het met het gevoel dat je een soort geloofsbelijdenis uitspreekt: ‘heel speciaal. Ik 
ervaar dan de meeste intimiteit’. Maar hij vindt dat ook muziek op zichzelf je dichter bij God kan bren-
gen: ‘Kijk maar naar David, die op zijn harp speelde voor Saul. Daardoor kwam hij tot rust. Dat vind ik een 
geweldig verhaal. Het is blijkbaar iets van alle tijden’. Fijn dat hij met zijn muzikale vrienden meewerkt 
op deze witte en bijzondere slotavond.

Minne Veldman
Minne schitterde twee weken geleden nog als dirigent van een door hem zelf samengesteld projectkoor. 
Minne is al jaren onlosmakelijk verbonden met Zingen in de Zomer.  Minne is de drijvende kracht achter 
de Orgelzomer op Urk. Vanavond is Minne weinig te zien, maar veel te horen. Hij zit op een vertrouwde 
plek: achter de klavieren van ons Meere-orgel. Minne, Minne, wat zullen we weer zingen!

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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Intro

Samenzang - STAANDE

Psalm 150
Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des Heeren grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.
 
Looft God naar Zijn hoog bevel,
Met het klinkend cimbelspel,
Looft Hem, op het schel metaal
Van de vrolijke cimbaal;
Looft den Heer’, elk moet Hem eren;
Al wat geest en adem heeft,
Looft den Heer’, die eeuwig leeft,
Looft verheugd den Heer’ der heren.

Urker Zangers

Grote God, wij loven U
 Grote God, wij loven U,
 Heer, o sterkste aller sterken.
 Heel de wereld buigt voor U
 en bewondert Uwe werken.
 Die Gij waart te allen tijd,
 blijft Gij ook in eeuwigheid.

 Alles wat U prijzen kan,
 U, de Eeuw’ge, Ongeziene,
 looft Uw liefd’ en zingt ervan,
 alle eng’len, die U dienen,
 U nooit lovensmoe,
 heilig, heilig, heilig toe.

 Heer, ontferm U over ons,
 open Uwe vaderarmen,
 stort Uw zegen over ons,
 neem ons op in Uw erbarmen.
 Eeuwig blijft Uw trouw bestaan,
 laat ons niet verloren gaan.
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Solo- en Samenzang

Glorie aan het Lam
 Allen
 Glorie, glorie, glorie aan het Lam (2x).
 
 Solo
 Want Hij is waardig t’ ontvangen onze eer, het Lam op zijne troon.
 En onze stem verheffen wij tot U, het Lam op zijne troon.
 
 Allen
 Heilig, heilig, heilig is het Lam (2x).
 
 Solo
 Want Hij is waardig t’ ontvangen onze eer,
 het Lam op zijne troon.
 En onze stem verheffen wij tot U,
 het Lam op zijne troon.

 Allen
 Waardig, waardig, waardig is het Lam (2x).

WELKOM

Koor- en samenzang

Zing van Zijn trouw
 Urker Zangers
1. Zing van zijn trouw zo wonderbaar
 Zijn majesteit en macht 
 Van zijn beloften eeuwig waar 
 die zijn genade ons bracht

3. Nu juicht mijn zwakke hart in Hem
 ‘k Ben zeker van Zijn heil
 Een nieuwe schepping werkt Zijn stem
 Zijn liefde zonder peil

GEBED

 Allen
2. ’t Genadewoord is vast en sterk
 als ’t scheppingswoord weleer
 De stem die schiep het ganse werk 
 spreekt vrede van de Heer
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Samenzang - STAANDE

Geprezen zij God op Zijn heilige troon
 Geprezen zij God op Zijn heilige troon.
 Voor dat wat Hij gaf in Zijn enige Zoon.
 Die kwam als het Godslam en droeg onze schuld.
 De eis van Gods wet aan het kruis heeft vervuld.

  Refrein
  Prijst de Heer, prijst de Heer, alles zing’ nu Zijn eer!
  Stem en klank, stem en klank, juub’len luid onze dank!
  Door ‘t bloed van het Lam gaan wij vrij tot Gods troon;
  brengt daarom de glorie aan Vader en Zoon.

 O, ziet nu het Godslam, geslacht ook voor u;
 het draagt al uw zonden, gelooft dit toch nu:
 Zijn bloed schenkt vergeving, ‘t koopt zondaars weer vrij,
 het heiligt en reinigt, ‘t maakt zalig en blij.

  Refrein: Prijst de Heer, prijst de Heer...

Urker Zangers

Alle roem is uitgesloten
1. Alle roem is uitgesloten,
 onverdiende zaligheen,
 heb ik van mijn God genoten, 
 ‘k roem in vrije gunst alleen.
 Ja, eer ik nog was geboren, 
 eer Gods hand, die alles schiep.
 Iets uit niets tot aanzijn riep,
 heeft Zijn liefde mij verkoren.
 God is liefd’, o eng’lenstem,
 mensentong, verheerlijkt Hem.

2. Zo, zo lief had God de wereld,
 dat Hij Zijnen eigen Zoon,
 voor die afgevallen wereld,
 overgaf aan smaad en hoon.
 Ja toen wij nog zondaars waren,
 schonk d’ Ontfermer ons gena,
 stierf Zijn Zoon op Golgotha,
 stierf voor ons, die zondaars waren.
 God is liefd’, o eng’lenstem,
 mensentong, verheerlijkt Hem.
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3. Dat heet gadelooz’ ontferming,
 dat genade, rijk en vrij!
 God schenkt redding, schenkt bescherming,
 schenkt z’ aan zondaars, schenkt z’ ook mij.
 Ja, wanneer mijn onvermogen,
 en mijn diep bederf mij smart,
 toont mij ‘t godd’lijk Vaderhart
 zijn verlossend mededogen:
 God is liefd’, o eng’lenstem,
 mensentong, verheerlijkt Hem!

Bijbellezing 

Openbaring 7: 9-17
Hierna zag ik en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en 
talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun 
handen. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van 
het Lam!  En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen 
zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprij-
zing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God 
tot in alle eeuwigheid. Amen.

En één van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewa-
den, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En 
hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden 
gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij vóór 
de troon van God en vereren Hem dag en nacht in zijn tempel. En Hij die op de troon zit, zal zijn 
tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of eni-
ge hitte zal hen treffen. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen 
geleiden naar de levende waterbronnen en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Samenzang

Hoor een heilig koor van stemmen
1. Hoor een heilig koor van stemmen,
 staande aan de glazen zee,
 halleluja, halleluja,
 God zij glorie, zingen zij.
 Menigten die geen kan tellen,
 als de sterren in hun glans,
 psalmen zingend, palmen dragend,
 in de hemel is een dans.

2. Komende uit de verdrukking,
 en de kleren wit als sneeuw
 in het bloed des Lams gewassen
 van het vuil van deze eeuw,
 in vervolgingen standvastig
 wachtende op U, hun Heer,
 overwonnen zij de satan
 en de wereld neemt een keer.
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Urker Zangers

The Mansions of the Lord
Op 11 november 2018 – dit jaar 100 jaar geleden – kwam er een einde aan de Eerste Wereldoorlog. 
Hoewel neutraal waren de gevolgen ook in ons land merkbaar. Maar vooral op de slagvelden in Bel-
gië en Noord-Frankrijk sneuvelden miljoenen soldaten en waren er talloze burgerslachtoffers. 
Toen de Urker Zangers vorig jaar in Wales waren, werd die Grote Oorlog herdacht. Samen met de 
mannenkoren uit Wales zongen ze het themalied uit de film We were soldiers: ‘The mansions of the 
Lord’. Dat lied past bij het thema. Het lied doet de wapens zwijgen en brengt ons op de plek waar 
geen strijd en geen verdriet meer zal zijn: het huis van de Vader met de vele woningen. We mogen 
bidden dat allen die zijn gevallen zich omgeven mogen weten door het eeuwige licht van onze God. 
In dat vertrouwen mogen we onze tranen drogen. Als herdenkingsmoment en als lied van hoop 
zingen de Urker Zangers: ‘The Mansions of the Lord’.

 To fallen soldiers let us sing,
 Where no rockets fly nor bullets wing,
 Our broken brothers let us bring
 to the Mansions of the Lord

 No more weeping,
 No more fight,
 No friends bleeding through the night,
 Just Divine embrace,
 Eternal light,
 In the Mansions of the Lord

Angel Band
Solo: Jonathan Mars

 My latest sun is sinking fast, my race is nearly run
 My strongest trials now are past, my triumph has begun
 Oh, come Angel Band come and around me stand
 Oh bear me away on your snowy wings to my immortal home

 I’ve almost reached my heav’nly home, my spirit loudly sings;
 Thy holy ones, behold, they come! I hear the noise of wings.
 Oh, come Angel Band come and around me stand
 Oh bear me away on your snowy wings to my immortal home

 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, come Angel Band come and around me stand
 Oh bear me away on your snowy wings to my immortal home

 Where no mothers cry
 And no children weep,
 We shall stand and guard
 Though the angels sleep,
 Oh, through the ages let us keep
 The Mansions of the Lord
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 Vertaling
 Mijn laatste zonsondergang nadert snel, mijn strijd is bijna voorbij
 Mijn beproevingen liggen achter me, mijn overwinning is begonnen.
 Oh kom, Engelenkoor, kom om mij heen staan 
 Oh, draag me dan op uw sneeuwwitte vleugels naar het eeuwig Vaderhuis.
 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 kom, Engelenkoor, kom om mij heen staan 
 Oh, draag me dan op uw sneeuwwitte vleugels naar het eeuwig Vaderhuis.
 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.
 Oh kom, Engelenkoor, kom om mij heen staan 
 Oh, draag me dan op uw sneeuwwitte vleugels naar het eeuwig Vaderhuis.

Samenzang

Wie zijn het die daar komen
Melodie: ‘Gaat stillen in den lande’ 

 Wie zijn het die daar komen
 in stralend wit gekleed?
 Hun rouw is weggenomen,
 de maaltijd is gereed!
 Zij komen, groot en klein,
 uit angsten en verdrukking
 en zingen in verrukking:
 voorbij is alle pijn!

Meditatie: Glorie aan God

Samenzang

Heer, zolang wij ademhalen  
Melodie: Wat de toekomst brengen moge

 Heer, zolang wij ademhalen
 zingen wij U tegemoet
 tot het klinkt in alle talen
 in een niet te tellen stoet.
 Komende van alle kanten
 - tel de sterren, Abraham –
 brengen wij in witte mantels
 lof aan God en aan het Lam.

 Zij hebben hun gewaden
 gewassen in het bloed;
 het Lam heeft in genade
 voorgoed hun schuld geboet.
 Hun lied klinkt hoog van toon,
 want dag en nacht vereren
 zij God, de Heer der heren,
 Lofzingend voor zijn troon.

 Heer, blijf bij ons als tevoren,
 in uw licht zien wij elkaar
 en bezingen wij uw glorie
 als de sterren jaar na jaar.
 Wijs ons wat wij niet aanschouwen
 en behoed ons voor de val.
 Wij gaan verder in vertrouwen
 dat de Heer ons leiden zal.
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Muzikaal intermezzo

Urker Zangers

Vaste rots van mijn behoud  
          
 Vaste rots van mijn behoud,
 als de zonde mij benauwt,
 laat mijn steunen op uw trouw,
 laat mij rusten in uw schaûw,
 waar het bloed, door U gestort,
 mij de bron des levens wordt.

 Eenmaal als de stonde slaat,
 dat dit lichaam sterven gaat,
 als mijn ziel uit d’aardse woon
 opklimt tot des rechters troon, -
 Rots der eeuwen, in uw schoot
 berg mijn ziele voor de dood.

I want to die easy
 I want to die easy, Lord, when I die
 I want to die easy, Lord, when I die
 I want to die easy when I die, shout, “Salvation” when I fly
 I want to die easy, when I die

 I want to meet my Mother, Lord, when I die
 I want to see my Mother, Lord, when I die
 I want to see my Mother when I die, shout, “Salvation”, Lord, Lord, as I fly
 I want to die easy, when I die

 I want to see my Jesus, when I die
 I want to see my Jesus, Lord, when I die
 I want to see my Jesus when I die, shout, “Salvation” as I fly
 I want to die easy, Lord, when I die

 Vertaling
 Heer, Ik wil gerust sterven
 Ik wil ‘Ik ben gered’ kunnen roepen als ik sterf
 Ik wil mijn Moeder weer zien
 Ik wil Jezus zien, als ik sterf
 En dan ‘Ik ben gered’ roepen.

 Zie, ik breng voor mijn behoud
 U geen wierook, mirr’ of goud;
 moede kom ik, arm en naakt,
 tot de God, die zalig maakt,
 die de arme kleedt en voedt,
 die de zondaar leven doet.
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Koor- en samenzang met Collecte

Wij loven U, o God, belijden U als Heer
 Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
 Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
 U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen,
 onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
 Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
 wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren!

 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
 Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
 Lof zij Uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
 ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
 U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
 U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Ere zij aan God, de Vader
 Ere zij aan God, de Vader 
 ere zij aan God, de Zoon
 eer de Heilge Geest, de Trooster
 de Drieeenge in zijn troon
 Halleluja, halleluja 
 de Drie-eenge in zijn troon

Daarboven juicht een grote schare
 Daarboven juicht een grote schaar’
 van kind’ren voor Gods troon,
 verlost van zond’ en van gevaar
 tot eer van ‘s Vaders Zoon.
 Nu klinkt het lied: “de Heer zij prijs, die aan het kruishout stierf
 en in het hemels paradijs een plaats voor ons verwierf”  

 Wij wensen ook daarheen te gaan,
 Naar ‘t oord van vreugd en  vreê,
 O, lieve Heiland, neem ons aan,
 Dan zingen w’ eeuwig mee:
 Het hemels lied: ‘De Heer zij prijs, die aan het kruishout stierf
 en in het hemels paradijs een plaats voor ons verwierf”

 Ere zij aan Hem wiens liefde 
 ons van alle smet bevrijdt
 eer zij hem die ons gekroond heeft
 koningen in heerlijkheid
 Halleluja, halleluja 
 ere zij het Lam gewijd
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‘k Ben reizend naar die stad
 Koor
 ‘k Ben reizend naar die stad, 
 waar Christus ‘t licht zal zijn,
 om eeuwig daar te zijn bij Hem,
 bevrijd van zorg en pijn.

 Koor
 Daar is de strijd voorbij,
 daar wacht de gloriekroon,
 daar vindt de ware strijder rust
 en God zelf is zijn loon.

Urker Zangers

In the sweet by and by
 There’s a land that is fairer than day,
 And by faith we can see it afar;
 For the Father waits over the way
 To prepare us a dwelling place there.

  Refrein
  In the sweet by and by,
  We shall meet on that beautiful shore;
  In the sweet by and by,
  We shall meet on that beautiful shore.

 We shall sing on that beautiful shore
 The melodious songs of the blessed;
 And our spirits shall sorrow no more,
 Not a sigh for the blessing of rest.

  Refrein: In the sweet by and by...

 To our bountiful Father above,
 We will offer our tribute of praise
 For the glorious gift of His love
 And the blessings that hallow our days.

  Refrein: In the sweet by and by...

 Allen
 Geen smart meer daar omhoog,
 geen smart meer daar omhoog,
 God zelf wist daar de tranen droog,
 geen smart meer daar omhoog.

 Allen
 Geen smart meer daar omhoog,
 geen smart meer daar omhoog,
 God zelf wist daar de tranen droog,
 geen smart meer daar omhoog.
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  Vertaling
 Er is een land dat blaakt in het licht
 En in geloof kunnen we het al zien
 Want de Vader wacht daar al op ons
 En maakt ons plaats al gereed

  Refrein
  In die mooie toekomst 
  Zullen we elkaar ontmoeten aan die prachtige kust;

 Op zullen zingen aan die heerlijke kust
 De heerlijke liederen van de heiligen
 We zullen niet meer treuren of steunen 
 we zullen er een zegen van rust vinden

  Refrein: In die mooie toekomst...
 
 Aan onze liefdevolle Vader in de hemel
 willen wij onze lof toezingen.
 Voor de ongekende gave van zij Liefde
 en alle zegeningen die hij ons dagelijks geeft

  Refrein: In die mooie toekomst...

Close to Thee
 Holy Father Lord of all at Thy throne we pray
 Hear us when we humb’ly call, lest we lose our way

 Close to Thee, close to Thee, ever let us stay
 Close to Thee, close to Thee, never let us stray

 Vertaling
 Heilige Vader, Heer van alles. Wij bidden voor uw troon
 Luister naar ons wanneer we nederig roepen, zodat we niet de weg kwijtraken
 
 Dicht bij U, dicht bij U, laat ons altijd dichtbij U blijven
 Dicht bij U, dicht bij U, laat ons nooit verdwalen

Gebed
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Urker Zangers

Hava Nagila Hava
 Hava nagila,Hava nagila, Hava nagila, Ve’nismecha.
 Hava neranena,Hava neranena,Hava neranena,Ve’nismecha.
 Uru, uru achim, Uru achim belev sameach, Uru achim belev sameach,
 Uru achim. Uru achim. Belev sameach

 Laten we ons verheugen en gelukkig zijn
 laten we zingen en gelukkig zijn
 Ontwaak mensen en zing met een gelukkig hart

Samenzang - STAANDE

Glorie aan God 
 Glorie aan God ‘(4 x)
 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 (4 x)
 Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
 spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
 Heilig en vrij alle tranen voorbij.
 Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
 waardig het Lam, waardig het Lam!
 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 (4 x)

SLOTWOORD
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Samenzang - STAANDE

Ga met God en Hij zal met je zijn
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 in zijn liefde je bewaren,
 in de dood je leven sparen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN

Samenzang - STAANDE

Met kleuren gezegend
Met kleuren gezegend
en liefde bejegend
gaan wij nu naar huis
onder uw zegenboog.
Wat wij hier ontvingen:
een zomer vol zingen,
veel warmte en vriendschap,
uw trouw van omhoog.

wat ook nog langs kan komen .....

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

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wat een dag zal dat zijn
Refrein
Wat een dag, wat een dag 
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Ook allen die treuren
geraakt door uw kleuren
zij mogen weer verder
gesterkt door uw kracht.
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
bezingen voor eeuwig
uw glorie en macht.
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Eens zal op de grote morgen
Eens zal op de grote morgen,
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen,
als de rechter van ’t heelal.
Wie zal op die grote morgen,
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen,
vluchten voor die heerlijkheid. 

De kleur van licht
Een wijze leermeester ging eens met zeven leerlingen een 
ochtendwandeling maken. Na enige tijd brak de zon door en de 
dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was!  Bij een 
grote dauwdruppel liet de meester halt houden. Hij vroeg hen 
welke kleur de druppel had. “Rood,” zei de eerste. “Oranje,” 
zei de tweede. “Geel,” zei de derde. “Groen,” zei de vierde. 
“Blauw,” zei de vijfde. “Paars,” zei de zesde. “Violet,” zei de 
zevende…..

Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allemaal 
zeker waren van de kleur die de druppel had, ontstond er zelfs ruzie. Toen liet de wijze meester 
hen enige keren van plaats wisselen. Toen drong het tot hen door dat, ondanks de verschillen in 
hun waarneming, ze toch allemaal de waarheid hadden gesproken. Toen liet de oude meester hen 
weer hun oorspronkelijke plek innemen. Maar omdat intussen de zon gedraaid was, kaatsten er 
weer heel andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel.

En de meester sprak: “Hoe u de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die u in het leven 
inneemt, zoals u daarnet een deel van het licht hebt gezien en dat voor de waarheid aanzag. U ziet 
allemaal uw eigen kleur van het licht. Maar alle kleuren samen vormen het geheel. De volle waar-
heid. Het heldere licht. Tot u zelf wijs bent geworden en de zeven kleuren als één kunt waarnemen, 
zult u de waarheid op een andere manier zien. Wees blij dat er andere meningen zijn. Zolang u 
zelf nog niet het volle licht kunt zien, heeft u uw medemens als medeleerling nodig om de volle 
waarheid te leren kennen.”

Glorie, glorie Halleluja
Glorie, glorie, halleluja  (3x)
Dit is mijn geloof in God.
O mensen prijst zijn naam.
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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.


