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Chr. Mannenkoor “Soli Deo Gloria”

Het jonge mannenkoor Soli Deo Gloria doet veel optredens op radio en TV. Ook ‘Ne-
derland Zingt’ weet ze vaak te strikken voor een bijdrage. Bijzondere vermelding ver-
dient absoluut hun welverdiende Zilveren Duif Award voor het laatste album “Heim-
wee”. Deze CD staat vol met liederen over de hemel. Bijbehorende thema’s zijn: uitzien 
naar een blijde toekomst, leven in hemels perspectief en verlangen naar de hemel. De 
ongeëvenaarde koorklank en inhoudsvolle liederen maken de slotavond met Soli Deo 
Gloria tot een onvergetelijke ervaring. Voeg daarbij het muzikale meesterschap van 
Jaap Kramer als dirigent van het Projectkoor en alle ingrediënten voor een bijzonder 
hoogtepunt van Zingen in de Zomer zijn aanwezig. 27 augustus 2014 19:30 uur: Komt 
allen!

Samenzang: “Ik wil zingen van mijn Heiland”

1. Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, wonder groot,
 Die Zichzelve gaf aan’t kruishout, en mij redde van de dood.

  Refrein:
  Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij,
  aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.

2. Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn,
 om mij ‘t leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.
  Refrein
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Samenzang: “Heer, wij zijn bijeen gekomen”
(Melodie: Gez. 460: “Loof de Koning heel mijn wezen”)

1. Heer, wij zijn bijeen gekomen,
 mensen, overal vandaan;
 had Gij ons niet meegenomen,
 niemand was hierheen gegaan,
 want wij schromen hier te komen,
 volop in het licht te staan.

Samenzang: “De hemel zoekt een woning”
(Melodie: “Op bergen en in dalen”)

1. De hemel zoekt een woning –
 hier vindt de Heer een huis:
 een herberg voor een koning,
 oase rond het kruis.
 Hier stroomt de levensader,
 voor ieder, groot en klein,
 zijn woord, het levend water,
 hier schenkt Hij brood en wijn.

Samenzang: “Geprezen zij God”
(Engelse Melodie)

1. Geprezen zij God! gij engelenkoor
 dat steeds naar Hem hoort, 
 prijs Hem om zijn woord!
 Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
 die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
 aan Hem die altijd 
 ons helpt en geleidt.
 Om zijn goede schepping, om hemels genot,
 Zijn gunst en vergeving; geprezen zij God!

2. Laat uw liefde ons bestralen,
 laat het licht zijn om ons heen;
 Gij vergeeft wel duizend malen
 onze zonden, één voor één.
 Als wij falen, weer verdwalen
 schijnt uw licht, uw licht alleen!

2. Wie zingt hoeft niets te vrezen,
 geen duivel en geen dood;
 al zou ik niet genezen,
 God draagt mij in zijn schoot.
 De herder zal ons leiden,
 werpt al uw zorg op Hem!
 Hij zal u plaats bereiden –
 ginds ligt Jeruzalem!
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Samenzang: “De vreugde voert ons naar dit huis”
(Melodie Gez. 446: “O Jezus, hoe vertrouwd en goed”)

1. De vreugde voert ons naar dit huis
 waar ‘t Woord aan ons geschiedt. 
 God roept zijn Naam over ons uit
 en wekt in ons het lied.

Het Chr. mannenkoor “Soli Deo Gloria” zingt:

1. Jacobs ladder

Samenzang: “Want God onze Heer die ons mild”

1. Want God onze Heer die ons mild
 bestraalt als zon, beschermt als schild,
 zal in genade ons verhogen.
 Zijn hand onthoudt het goede niet
 aan wie oprecht Hem hulde biedt
 en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
 Heer, die het al in handen houdt,
 welzalig die op U vertrouwt.

Welkom en opening

Koor en samenzang: “Vader, ik aanbid U”
(Couplet 1: koor en samenzang, couplet 2: koor, couplet 3: koor en samenzang)

 Allen:
1. Vader, ik aanbid U, want U zond Uw zoon
 om de weg ‘t ontsluiten voor Uw heil’ge troon.

 Koor:
2. Geest van God, ik bid U: maak mij als een kind,
 dat slechts door Uw leiding, ‘t smalle pad weer vindt.

2. Onthul ons dan uw aangezicht,
 uw Naam, die mét ons gaat
 en heilig ons hier met uw licht,
 uw voorbedachte raad.
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 Allen: 
3. Hal-le, hal-le-lu-ja, lof zij nu de Heer,
 zingen wij de lof U toe, U zij alle eer.

Gebed

Samenzang: “Vader, U loven wij”
(Melodie: Gez. 434: “Lof zij de Heer”)

1. Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
 laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden -
 stralende zon,
 van onze liefde de bron,
 de toekomst ligt in uw handen !

2. Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,
 uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen;
 Gij houdt de wacht,
 en ook al dreigt soms de nacht,
 reeds glanst het licht van de morgen.

3. Vader, U loven wij  - draag ons door schade en schande,
 dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
 Christus, ons licht,
 op wie ons hart is gericht,
 ons leven ligt in uw handen !

Het projectkoor zingt:
1. Alles wat adem heeft (Laatste refrein met samenzang, let op Jaap)

 Al wat adem heeft, geeft lof de Heer der Heren.
 Al wat adem heeft, geeft lof Zijn grote Naam!
 Zingt een lofgezang; belijdt Zijn mogendheden.
 Meldt met lofgezang de blijken van Zijn gunst!

2. We are marching in the light of God
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Solo en samenzang: “Neem mijn handen, maak ze sterk”
(Engelse melodie, 1e solo door Alida Hoekstra)

1. Neem mijn handen, maak ze sterk,
 trouw en vaardig tot uw werk.
 Maak dat ik mijn voeten zet
 op de wegen van uw wet.

2. Neem, o Trooster, mijn verdriet,
 Gij veracht mijn tranen niet.
 Maak dat ook in mij uw kracht
 steeds in zwakheid wordt volbracht.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
 U, mijn Koning, hulde bidt.
 Maak, o Heer, mijn lippen rein,
 dat zij Uw getuigen zijn.

Het Chr. mannenkoor “Soli Deo Gloria” zingt:

1. Wijs mij de weg
2. U bent mijn schuilplaats

Schriftlezing: Psalm 139: 1 - 12 

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 
2 U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. 3 Ga ik op weg 
of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd. 4 Geen woord 
ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle. 5 U omsluit mij, van achter en van 
voren, U legt uw hand op mij. 6 Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te 
boven. 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 
8 Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – U bent 
daar. 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de 
verste zee, 10 ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthou-
den. 11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in 
nacht,’ 12 ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – de nacht zou oplichten 
als de dag, het duister helder zijn als het licht.
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Samenzang: “Eén weet alles van ons leven”
(Melodie” “Stilte over alle landen”)

 Eén weet alles van ons leven,
 God, onze Heer.
 Eén slechts kan u vrede geven,
 God, onze Heer.
 Eén kent zelfs uw kleinste zorgen,
 houdt u in zijn hand geborgen.
 Leidt u naar een eeuw’ge morgen,
 God, onze Heer.

Overdenking: “Ik weet... mijn leven ligt in Gods Hand”

Samenzang: “Wij leven van verwondering”
(Melodie Gez. 466: “Als God, mijn God, maar voor mij is”)

1. Wij leven van verwondering
 en uit een diep vermoeden,
 dat in en om ons leven heen,
 een hand ons wil behoeden,
 dat er een hand is die ons draagt,
 dat er een stem is die ons vraagt,
 dat God ons leidt ten goede.

(de wereldberoemde schildering van 
Michelangelo in de Sixtijnse Kapel: 
‘De schepping van Adam’)

2. Wij leven dwars door vragen heen,
 met tere zekerheden,
 dat ondanks voor- en tegenspraak,
 hier kwetsbaar wordt beleden:
 weet dat een hand ons leven draagt,
 dat er een stem is die ons vraagt,
 dat God deelt in ons heden.
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Het projectkoor zingt: “Lichtstad met uw paarlen poorten”
(Couplet 1 en 2 alleen koor, refreinen met samenzang, couplet 4 allen)

 Alleen koor:
1. Lichtstad met uw paarlen poorten.
 Wondre stad zo hoog gebouwd.
 Nimmer heeft men op deez’ aarde,
 ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.

 Refrein (allen):
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 luist’ren naar Zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen,
 in het nieuw Jeruzalem.

Solo en samenzang: “Leg maar stil je hand in zijn handen”

 Willemijn:
1. Leg maar stil je hand in Zijn handen,
 zeg maar stil amen op Zijn woord.
 Laat Zijn licht in je hart zo branden
 voor Hem, die je ja heeft gehoord.

 Refrein (allen):
 Leg maar stil je hand in Zijn handen.
 Zeg maar stil amen op Zijn woord
 op de weg naar hemelse landen,
 naar de stad met gouden poort.

 Alleen koor:
2. Heilig oord vol licht en glorie,
 waar de boom des levens bloeit
 en de stroom van levend water
 door de gouden godsstad vloeit.
  Refrein

 Allen:
4. Wat een vreugde zal dat wezen,
 straks vereend te zijn met Hem.
 In die stad met paarlen poorten;
 in het nieuw Jeruzalem.
  Refrein

 Nathanaël:
2. Kom maar steeds met moeilijke vragen
 tot de God, die het antwoord weet.
 Hij, die jouw lasten ook wil dragen,
 is het, die je nimmer vergeet.
  Refrein

 Willemijn en Nathanaël:
3. Geef Hem maar je volste vertrouwen,
 weet ook dat je Zijn kind mag zijn.
 Je mag Zijn kerk mee helpen bouwen
 zing maar mee heel zacht het refrein.
  Refrein
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Het Chr. mannenkoor “Soli Deo Gloria” zingt:

1. Soon a will be done
2. Verootmoediging (solo Willemijn)
3. I’m feelin’fine

Samenzang: “Dit is mijn troost”
(Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd)
(Melodie: “Wie maar de goede God laat zorgen”)

1. Dit is mijn troost, ik ben geborgen
 in God die mijn ontfermer is.
 Hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,
 mijn moeiten kent Hij, mijn gemis.
 Het is zijn wonderlijke trouw
 waar ik met heel mijn hart op bouw.

Het projectkoor en Chr. mannenkoor “Soli Deo Gloria” zingen:

1. Dank sei dir Herr

Dankgebed

Muzikaal Intermezzo, uitlopend op samenzang: 
“Heel ons is leven is geweven”
(Melodie: Vreugde, vreugde, louter vreugde, tekst: Meindert Bakker)

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.

2. Gods weg is hoger dan mijn wegen,
 ik leg mijn kleine mensenhand
 omdat ik hunker naar zijn zegen
 in zijn getrouwe vaderhand –
 mijn Vader, Hij verlaat mij niet,
 Hij is mijn licht, Hij is mijn lied.

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.
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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.

Sluiting

Slotlied: “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.

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.

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.

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.



Koster Harm de Graaf
Vanmiddag stonden we stil dat Harm de 
Graaf 20 jaar koster was bij het Zingen in 
de Zomer in het Kerkje aan de Zee.  Velen 
van u kennen Harm. Daarom, als u Harm 
met deze mijlpaal wilt feliciteren dan ge-
ven wij hierbij zijn adresgegevens weer.

Harm de Graaf
de schroef 19
8322 AN Urk

2015 - 40 jaar Zingen in de Zomer
Volgend seizoen hopen we de 40e Zingen in de Zomer te organise-
ren. We hopen daarvan natuurlijk een speciale editie van te maken, 
te beginnen omstreeks maart met een vervolg op het Zingen naar de 
Toekomst.

Als u niets van deze activiteiten wilt missen, geef u dan op voor de 
vriendenkring van Zingen in de Zomer. U krijgt dan automatisch de 
Nieuwsbrief toegestuurd. U kunt zich opgeven voor de Vriendenkring 
door het strookje in te vullen, wat verderop in deze liturgie te vinden 
is. Natuurlijk kunt u ook de website goed in de gaten houden.

www.zingenindezomer.nl 

Breng een bezoekje aan onze website.
Met foto, film en zang. U kunt clips van deze avond in de komende dagen 
terug zien! Ook opnames van voorgaande jaren kunt u allemaal terug zien.



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.
 Kruispunten van 2014 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. Juul Hakvoort, Achteronder 22, 8322 AR  Urk.

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 2014 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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