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Zingen in de Zomer 2010

nummer 5
woensdag 4 augustus 2010

Thema: Weg van God
Goede schoenen aan je voeten

Medewerking:
Christelijk Gemengd Koor ‘Excelsior’

en Jeugdkoor ‘Let Us Worship’
o.l.v. Minne Veldman

Organist: Harm Hoeve
Vleugel: Minne Veldman

Gesproken woord: Ds. Hellinga

Het gemengd koor ‘Excelsior’

Jeugdkoor ‘Let us Worship’
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Samenzang vanaf 19:45 uur: “Volle verzeek’ring, Jezus is mijn!”

1.	 Volle	verzeek’ring,	Jezus	is	mijn!
	 Wat	schenkt	dat	rust	aan	‘t	volgzaam	gemoed.
	 In	Hem	zal	‘k	zalig,	zalig	steeds	zijn,
	 wedergeboren	door	Jezus’	bloed.
	 Dit	is	mijn	vreugde,	altoos	te	zijn,
	 in	mijne	Heiland;	Jezus	is	mijn!
	 Dit	is	mijn	vreugde,	altoos	te	zijn,
	 in	mijne	Heiland;	Jezus	is	mijn!

4.	 Volle	bewustheid;	Hij	leeft	voor	mij!
	 Dit	geeft	mij	blijvend,	heerlijk	genot!
	 ‘k	Mag	altijd	wand’len	aan	Jezus’	zij,
	 ‘k	mag	nu	steeds	leven	voor	mijne	God.
	 Dit	is	mijn	vreugde,	altoos	te	zijn,
	 in	mijne	Heiland;	Jezus	is	mijn!
	 Dit	is	mijn	vreugde,	altoos	te	zijn,
	 in	mijne	Heiland;	Jezus	is	mijn!	

Solo (Willemijn) met samenzang: “Volgen”

Solist:
1.	 Ik	wil	mijn	Heiland	volgen	door	dit	aardse	dal
	 Hij	is	mij	tot	hulp	en	sterkte,	ziet	mij	overal
	 In	zijn	voetstap	gaan	en	steeds	luis’tren	naar	zijn	stem
	 Glorievol	hem	zien	in	’t	nieuw	Jeruzalem.

 Refrein (met gemeente):
  Volgen, volgen, Ik wil Jezus volgen
  Hem alleen, Hem alleen, luis’trend naar zijn stem
  Volgen, volgen, Ik wil Jezus volgen
  Achter Jezus aan naar ’t nieuwe Jeruzalem

Solist:
2.	 Ik	wil	mijn	Heiland	volgen	waar	mijn	weg	ook	gaat
	 Hij	wijst	mij	die	weg	want	zonder	Hem	kan	ik	niet	gaan
	 Hij	wijst	mij	de	weg	naar	het	hemels	zalig	oord
	 Ik	mag	vast	vertrouwen	op	God’s	heilig	woord
  (Refrein met gemeente)
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Solist:
3.	 Hij	is	de	weg,	Hij	wijst	mij	telkens	keer	op	keer
	 waar	de	weg	mij	leidt,	ik	vrees	niet	bij	mij	is	de	Heer
	 Om	de	weg	te	gaan	naar	het	hemels	paradijs
	 Is	mijn	hoogste	levensdoel,	we	gaan	op	reis
  (Refrein met gemeente)

Samenzang: “Heer, wilt U mijn Leidsman wezen”
(Wijze: Wat de toekomst brengen moge)

1.	 Heer,	wilt	U	mijn	Leidsman	wezen,
	 wilt	U	altijd	naast	mij	staan.
	 Dat	ik	zonder	angst	en	vrezen
	 aan	uw	vaderhand	mag	gaan
	 Dat	ik	elke	nieuwe	morgen
	 of	er	vreugde	is	of	pijn
	 weet	dat	u	voor	mij	wilt	zorgen
	 en	altijd	uw	kind	mag	zijn

Intro: Christelijk Gemengd Koor ‘Excelsior’ zingt:

  •  Heer, ik wil U loven (naar Psalm 108) Johan Bredewout

Samenzang: “Blijf mij nabij, wil mij geleiden”
(Wijze: Wat de toekomst brengen moge)

1.	 Blijf	nabij,	wil	mij	geleiden
	 zonder	u	ben	ik	niets	waard
	 Help	mij	Heer,	wat	zon	te	spreiden	
	 voor	mijn	medemens	op	aard’
	 Laat	die	ander	mogen	merken
	 dat	uw	liefde	mij	doorgloeit
	 in	mijn	leven,	in	mijn	werken
	 als	een	bloem	die	openbloeit.

Welkom en opening
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Samenzang: “Jezus, ga ons voor”

1.	 Jezus,	ga	ons	voor
	 deze	wereld	door.
	 En	U	volgend	op	Uw	schreden
	 gaan	wij	moedig	met	U	mede.
	 Leid	ons	aan	Uw	hand,
	 naar	het	Vaderland.

Gebed

Samenzang: “Hij, die zijn eigen weg wil gaan”
(Wijze: Psalm 134)

3.	 Hij,	die	zijn	eigen	weg	wil	gaan,
	 ziet	dwaallicht	vaak	voor	sterren	aan,
	 en	gaat	hij	op	dat	schijnsel	door,
	 dan	dwaalt	hij	licht	van	‘t	rechte	spoor.

4.	 God	kent	alleen	het	naaste	pad,
	 dat	uitloopt	op	de	hemelstad.
	 Hij	weet,	wanneer	in	ons	gemoed
	 verdriet	of	blijdschap	voordeel	doet.

Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 - 18

De geestelijke wapenrusting
10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting 
Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben 
niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw 
taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord 
met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de 
bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter 
hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met 
aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle 
volharding en smeking voor alle heiligen; 

2.	 Valt	de	weg	ons	lang,
	 zijn	wij	klein	en	bang.
	 Sterk	ons	Heer,	om	zonder	klagen
	 achter	U	het	kruis	te	dragen.
	 Waar	Gij	voor	ons	trad,
	 is	het	rechte	pad.

6.	 Indien	wij	wand’len	bij	het	licht
	 van	zijn	vertroostend	aangezicht,
	 zien	wij	met	vreugde,	dat	zijn	kracht
	 in	onze	zwakheid	wordt	volbracht.

9.	 Komt,	treen	wij	dan	bemoedigd	voort
	 in	vast	vertrouwen	op	zijn	woord!
	 Hoe	moeilijk	ons	de	weg	ook	schijn’,
	 het	eind	zal	zeker	zalig	zijn.
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Samenzang: “Ik bouw op U” 

1.	 Ik	bouw	op	U	mijn	Schild	en	mijn	Verlosser	
	 Niet	eenzaam	ga	ik	op	de	vijand	aan	
	 Sterk	in	Uw	kracht,	gerust	in	Uw	bescherming	
	 Ik	bouw	op	U	en	ga	in	Uwe	Naam	

2.	 Gelovend	ga	ik,	eigen	zwakheid	voelend	
	 En	telkens	meer	moet	ik	Uw	kracht	verstaan	
	 Toch	rijst	in	mij	een	lied	van	overwinning	
	 Ik	bouw	op	u	en	ga	in	Uwe	Naam

Chr. Gemengd Koor ‘Excelsior’ en Jeugdkoor ‘Let us Worship’ zingen:

 Let Us Worship
  2.  Ik prijs Uw grootheid, Heer arr. Minne Veldman

 Excelsior
  3.  Nóg een stem   John W. Peterson

Samenzang: “Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen”

1.	 Blijf,	Heer,	mij	met	uw	gunst	genegen,
	 dat	ik	niet	weer	verdwalen	zal;
	 houd	Gij	mijn	voeten	op	uw	wegen,
	 dan	brengen	zij	mij	niet	ten	val.
	 O	licht,	dat	op	mijn	leven	viel,
	 verlicht	mij	lijf	en	ziel.

Samenzang: “Waar de weg mij brengen moge”

1.	 Waar	de	weg	mij	brengen	moge,
	 aan	des	Vaders	trouwe	hand
	 loop	ik	met	gesloten	oogen
	 naar	het	onbekende	land.

Jeugdkoor ‘Let us Worship’ zingt:

  4.  Carry the Light (solo: Mirjam Kramer) arr. Tom Fetke / Minne Veldman
  5.  The Lord bless you and keep you John Rutter
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Samenzang: “Ik heb de vaste grond gevonden”

1.	 Ik	heb	de	vaste	grond	gevonden,
	 waarin	mijn	anker	eeuwig	hecht.
	 de	dood	van	Christus	voor	de	zonden.
	 van	eeuwigheid	als	grond	gelegd.
	 Die	grond	zal	onverwrikt	bestaan,
	 als	aard’	en	hemel	ondergaa.

2.	 Daarop	wil	ik	gelovig	bouwen,
	 gerust,	getroost,	wat	mij	wedervaart’
	 mij	aan	Gods	vaderhart	vertrouwen
	 wanneer	mijn	zonde	mij	bezwaart.
	 Steeds	vind	ik	daar	opnieuw	bereid
	 oneindige	barmhartigheid.

Christelijk Gemengd Koor ‘Excelsior’ zingt:

  6.  Heer, onze Heer (naar Psalm 8)  Johan Bredewout
  7.  Mijn Koning en God (naar Psalm 145) Minne Veldman

Lied voor de meditatie: “Psalm 17 vers 3, 4 en 8”

3.	 Ik	zet	mijn	treden	in	Uw	spoor,
	 Opdat	mijn	voet	niet	uit	zou	glijden.
	 Wil	mij	voor	struikelen	bevrijden,
	 En	ga	mij	met	Uw	heillicht	voor.
	 Ik	roep	U	aan,	‘k	blijf	op	U	wachten,
	 Omdat	G’,	o	God,	mij	altoos	redt.
	 Ai,	luister	dan	naar	mijn	gebed,
	 En	neig	Uw	oren	tot	mijn	klachten.

4.	 Maak	Uwe	weldaan	wonderbaar,
	 Gij,	die	Uw	kind’ren	wilt	behoeden.
	 Voor	‘s	vijands	macht	en	vrees’lijk	woeden,
	 En	hen	beschermt	in	‘t	grootst	gevaar.
	 Wil	mij	Uw	bijstand	niet	onttrekken;
	 Uw	zorg	bewaak’	mij	van	omhoog;
	 Bewaar	m’	als	d’	appel	van	het	oog;
	 Wil	mij	met	Uwe	vleug’len	dekken.

Meditatief moment: Ds. Hellinga - Goede Schoenen aan je voeten

8.	 Maar	,	blij	vooruitzicht,	dat	mij	streelt,
	 Ik	zal,	ontwaakt,	Uw	lof	ontvouwen;
	 U	in	gerechtigheid	aanschouwen;
	 Verzadigd	met	Uw	Godd’lijk	beeld.
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Lied na de meditatie: “Wandel maar stillekens achter Hem aan”

1.	 Wandel	maar	stillekens	achter	Hem	aan,
	 achter	de	Heiland,	Hij	wijst	u	de	wegen,
	 zijn	die	niet	altoos	zo	lieflijk	gelegen,
	 als	gij	zoudt	wensen,	wil	ze	toch	gaan.
	 Hij	gaat	voor	aan!	Hij	gaat	voor	aan!

2.	 Wandel	maar	stillekens	achter	Hem	aan,
	 Hij	kent	uw	krachten,	Hij	richt	uw	schreden,
	 wel	moeilijk	vaak	voor	wie	ze	betreden,
	 toch	nooit	te	moeilljk	is	er	de	baan:
	 Hij	gaat	voor	aan!	Hij	gaat	voor	aan!

4.	 Wandel	maar	stillekens	achter	Hem	aan,
	 volg	Hem	gewillig,	volg	onverdroten:
	 weldra	ziet	gij	u	de	hemel	ontsloten,
	 dien	gij	al	jubelend	binnen	zult	gaan,
	 achter	Hem	aan!	achter	Hem	aan!

Solo door Willemijn: Dit is mijn hand en dat mijn voet

	 Dit	is	mijn	hand	en	dat	mijn	voet.
	 ’k	Heb	ze	allebei	nodig;
	 waar	moet	ik	heen	als	één	het	niet	doet?
	 Niets	is	er	overbodig.
	 ’k	Heb	mijn	voeten	nodig	om	te	lopen
	 en	mijn	handen	om	mijn	schoenen	vast	te	knopen.
	 Hand,	voet,	knie,	oog,	oor,	neus,	keel.
	 alles	is	nodig,	niets	te	veel,
	 alles	is	nodig,	niets	te	veel.

	 Mijn	hand	kan	niet	zeggen	tegen	mijn	voet:
	 ‘Ik	heb	jou	niet	nodig.’
	 Stel	je	’s	voor,	dan	ging	het	niet	goed.
	 Niets	is	er	overbodig.
	 Want	al	kan	ik	met	mijn	handen	ballen,
	 zonder	mijn	voeten	zou	ik	op	mijn	snufferd	vallen.
	 Hand,	voet,	knie,	oog,	oor,	neus,	haar,
	 alles	is	nodig,	voor	elkaar,
	 alles	is	nodig,	voor	elkaar.



	 Ik	ben	de	hand	en	jij	de	voet;
	 wij	zijn	allebei	nodig.
	 Wat	ik	niet	kan,	kun	jij	juist	goed.
	 Niemand	is	overbodig.
	 Jij	bent	gemaakt	om	mee	te	spelen,
	 te	lachen	en	te	huilen	en	alles	mee	te	delen.
	 Niemand	is	minder,	niemand	is	meer,
	 ieder	is	nodig	bij	de	Heer,	
	 ieder	is	nodig	bij	de	Heer.	

Samenzang: “Komt, laat ons voortgaan, kind’ren”

1.	 Komt,	laat	ons	voortgaan,	kind’ren,
	 want	d’	avond	is	nabij;
	 het	stilstaan	kan	licht	hind’ren
	 in	deze	woestenij.
	 Komt,	sterkt	opnieuw	de	moed!
	 De	wandelstaf	geheven
	 om	hemelwaarts	te	streven;
	 zo	wordt	het	einde	goed.

Chr. Gemengd Koor ‘Excelsior’ en Jeugdkoor ‘Let us Worship’ zingen:

  8.  Heer, U bent mijn leven arr. Minne Veldman

Vers 4 met samenzang:
4.	 Vader	van	het	leven,	ik	geloof	in	U.
	 Jezus,	de	Verlosser,	wij	hopen	steeds	op	U.
	 Kom	hier	in	ons	midden,	Geest	van	liefd’	en	kracht.
	 U	die	via	duizend	wegen	ons	hier	samenbracht;
	 en	op	duizend	wegen	zendt	U	ons	weer	uit,
	 om	het	zaad	te	zijn	van	Gods	rijk.

Dankgebed
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2.	 Wij	reizen	met	elkander,
	 wij	wand’len	hand	aan	hand;
	 d’	een	zij	tot	troost	de	ander;
	 op	weg	naar	‘t	vaderland,
	 zijn	wij	als	broed’ren	één.
	 Geen	strijd	om	beuzelingen,
	 daar	Eng’len	ons	omringen
	 en	zweven	voor	ons	heen!



Muzikaal Intermezzo
Minne en Harm spelen en U mag meezingen!

Ondertussen wordt de collecte gehouden.

Immers, Zingen in de zomer moet toch doorgaan!
Juist nu! Geef Uw gave mee!?

Uw financiële support hebben we echt nodig!

Samenzang: “Treed vrolijk voort op ‘s Heren wegen”

1.	 Treed	vrolijk	voort	op	‘s	Heren	wegen
	 neem	zijn	gebod	getrouw	in	acht;
	 ‘t	wordt	eind’lijk	alles	u	ten	zegen,
	 wanneer	gij	daarop	biddend	wacht.
	 En	wie	gelovig	op	Hem	ziet,
	 Weet	zeker,	Hij	verlaat	ons	niet.

Slotwoord

Slotlied: “Ik wandel in het licht met Jezus”

1.	 Ik	wandel	in	het	licht	met	Jezus,
	 o	mocht	ik	zelf	een	lichtje	zijn,
	 dat	straalt	temidden	van	de	wereld,
	 die	gebukt	gaat	onder	zorg	en	pijn.
	 Ik	wandel	in	het	licht	met	Jezus,
	 en	‘k	luister	naar	Zijn	dierb’re	stem,
	 en	niets	kan	m’ooit	van	Jezus	scheiden,
	 sinds	ik	wandel	in	het	licht	met	Hem.

Tot volgende week!
Neem familie, vrienden, buren mee!



Volgende week woensdag 4 augustus 2010
“Zingen in de Zomer”

In het Kerkje aan de Zee, om 14:00 uur:

Speciale	medewerking	van	een	“Hollandkoor”
o.l.v.	Minne Veldman	Hij	zal	vanuit	zijn	koren	een	selectie	maken.

Een gelegenheidskoor! De moeite waard!

In de Bethelkerk om 19:45 uur
Jong gemengd koor ‘Immanuël’
o.l.v. Gerard Zoer (wegens vakantie Harm Hoeve)

Organist is Jaap Kramer
Extra! Dwarsfluit en panfluit

En er werken vier cornettisten mee!
(met dank aan: Hendrik Schrijver)

Dat wordt een stimulerende samenzang!

Ds. E.J. Terpstra
(doet 22 augustus intrede in de Gereformeerde Kerk op Urk)

zal spreken over:
Door God gekend en toch bemind



Ook	dit	jaar	geeft	organist	Minne	Veldman	weer	een	orgelconcert	
in	 de	 Bethelkerk.	 Tijdens	 dit	 concert	 kun	 je	 luisteren	 naar	 hoe	
Minne	 Veldman	 het	 prachtige	 Bethelkerkorgel	 bespeelt,	 maar	
je	kunt	er	ook	naar	kijken.	Want	boven	bij	de	speeltafel	van	het	
orgel	staat	een	camera	en	beneden	in	de	kerk	een	beamer	en	een	
groot	videoscherm.	Zo	krijg	je	als	bezoeker	dus	een	kijkje	 in	de	
‘keuken’	van	organist	en	registrant.	Minne	speelt	op	deze	middag	

een	toegankelijk	programma	met	vooral	veel	bewerkingen	
van	psalmen	en	gezangen,	maar	ook	andere	goed	in	het	
gehoor	 liggende	 orgelmuziek.	 Het	 orgel	 heeft	 heel	 veel	
verschillende	mogelijkheden	die	tijdens	deze	concerten	

nadrukkelijk	 in	 de	 etalage	 staan.	 Het	 concert	 begint	
op	 woensdag	 18	 augustus	 om	 16.00	 uur	 en	 duurt	
ongeveer	een	uur.	Er	wordt	een	collecte	gehouden	ten	
bate	van	de	restauratie	van	het	orgel.

Kijk voor meer informatie op website van de organist:

www.minneveldman.nl

Vriendenkring Zingen in de Zomer
Graag	zou	dhr./mevr.:

Adres:

Postcode:	 	 Plaats:
	 door	de	Nieuwsbrief	op	de	hoogte	blijven	van	het	werk.

	 	 Zingen	in	de	Zomer	krant	“Kruispunt	2011”	ontvangen.

  NB: Bovenstaand alleen invullen indien u nog niets van ons ontvangt.

	 	 cd	van	de	avond	van	woensdag	 	 (datum)	ontvangen.

Wilt	u	per	E-mail	op	de	hoogte	gehouden	worden	van	de	activiteiten	van	Zingen	in	de	

Zomer?	Vul	dan	hiernaast	uw	E-mail	adres	in:

Dit	strookje	kunt	u	in	de	collectezak	deponeren,	afgeven	aan	de	medewerkers,	
of	opsturen	naar:		 Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’ 
	 t.a.v.	Ellis	Keuter,	Waaiershoek	41,	8321	BH		Urk.

Luisteren en kijken naar het Bethelkerkorgel

q

q

q



Tot slot
Dit	was	de	vijfde	avond	van	het	Zingen	in	de	Zomer	2010.	In	de	maanden	juli	en	
augustus	van	2010	vinden	D.V.	nog	drie	van	deze	samenzangavonden	plaats.
U	bent	ook	daar	hartelijk	welkom.

Neem	ook	een	kijkje	op	onze	nieuwe	internetsite:	WWW.ZINGENINDEZOMER.NL
Met foto, film en zang. U kunt ook deze avond in de komende dagen terug zien!

Elke	werkdag	t/m	woensdag	25	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.

Informatie	is	te	verkrijgen	bij	het	volgende	nummer:	0527-	686060

Tot ziens bij de activiteiten van het Zingen in de Zomer 2010.


