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Mannenkoor Urker Zangers staat al meer dan 50 jaar bekend het enthousiaste, gevarieerde en spontane 
optreden. Of het koor nu met volle bezetting van 50 zangers zingt of in kleiner verband, de heldere en frisse 
koorklank is herkenbaar Urker Zanger.  Van een daverend forte, tot een bijna fluisterend pianissimo. In het 
repertoire zijn veel liederen die passen in het thema GEVOUWEN HANDEN. Daarvan zingt het koor een aantal. 
Van de ingetogen Bede tot het glorieuze Hallelujah. Het koor is ook bakermat van goede solisten. Ook daarvan 
zijn er vanavond zeker weer een aantal te horen.

22 jaar lang is Jacob Schenk dirigent van de Urker Zangers. In die periode zijn dirigent en koor met elkaar 
vergroeid. Ze beleven de muziek en de liederen. Jacob is een veelzijdig musicus. Orgel, piano en panfluit zijn de 
instrumenten waarin hij bedreven is. Daar heeft hij vanaf jonge leeftijd les in gehad en ervaring in opgedaan. 
Maar zijn meest unieke instrument is zijn eigen stem. Jacob is een geweldige tenor. Misschien wel juist daardoor 
weet hij zijn mannen van de Urker Zangers te inspireren en te coachen in hun harmonie en interpretatie van de 
liederen en muziek. Het is een genot om met en bij Jacob te zingen.

Hendrik van Veen is in het dagelijks leven directeur van een visverwerkend bedrijf. Dat is zijn werk. Maar 
muziek is zijn passie. Een Zingen in de Zomer zonder Hendrik is bijna niet meer voor te stellen. Of het nu op
piano of orgel is, zijn ritme en harmonie is herkenbaar: ‘het klinkt als Hendrik van Veen’. Hij doet de 
instrumenten dansen en brengt koor- en samenzang in cadans. We ontmoeten en horen hem deze zomer op 
verschillende momenten. Ook vanavond weer.

Ook Minne Veldman is een enthousiaste drijvende muzikale kracht van Zingen in de Zomer. Hij verzorgt de
inhoud van de zangbundels en hij organiseert de Orgelzomer op het Meere-orgel. Hij weet steeds opnieuw
gerenommeerde collega’s uit het land en soms van ver over te grenzen te interesseren om op Urk te komen
musiceren. Zelf weet hij ook zijn weg op de klavieren. Met zo’n 50 orgelconcerten per jaar door heel Nederland
is hij een veelgevraagd concertorganist. Hij is dirigent bij diverse koren en schrijft ook zelf veel orgelmuziek en
koormuziek.

Klaas van der Sloot is een predikant van Urker afkomst. Sinds 2010 is hij verbonden aan de Gereformeerde 
Kerk (PKN) in Nijkerk. Sinds het overlijden van Klaas de Boer in 2014 is hij actief betrokken bij Zingen in 
de Zomer en de uitwerking van het jaarlijkse thema. Ook neemt hij steevast één van de meditaties op een 
woensdagavond voor zijn rekening. Maar Klaas is ook al meer dan 40 jaar enthousiast lid van de Urker Zangers. 
In die twee rollen komen we hem vanavond tegen. In de meditatie over de gevouwen handen óp de kansel en al 
zingend met zijn zangvrienden ervoor.

LOCATIE BETHELKERK URK  AANVANG 19.30 UUR  MEDITATIE DS. K. VAN DER SLOOT
BEGELEIDING MINNE VELDMAN EN HENDRIK VAN VEEN

WEEK 4 . 3 AUGUSTUS 2022
MANNENKOOR ‘URKER ZANGERS’
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GEVOUWEN HANDEN
Het gebed is de adem van onze ziel. De hartslagader van ons leven. De sleutel van de 
ochtend en grendel van de avond. Het geloof kan niet zonder het gebed. Het bidden om 
Gods kracht, zijn leiding en nabijheid. En u kent het ‘telefoonnummer’ van God: 2 x 5. 
Twee gevouwen handen.
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SAMENZANG
VAN U WIL IK ZINGEN 

 Van U wil ik zingen, 
 wie d’ eng’len omringen, 
 al juichend getuigend, 
 Uw goedheid, o Heer. 
 ‘k Wil loven en danken, 
 met woorden en klanken 
 en prijzen Uw goedheid 
 en liefde steeds meer 

KOOR- EN SAMENZANG
GA MIJ NIET VOORBIJ, O HEILAND
Bewerking: Klaas Jan Mulder

 Solo
 Ga mij niet voorbij o Heiland,
 ga mij niet voorbij.
 Wijl Gij and’ren zegent, Heiland,
 zegen nu ook mij.

 Koor
 Jezus, Heiland,
 wees mij nu nabij.
 Wijl Gij and’ren zegent, Heiland,
 ga mij niet voorbij.

 Solo
 Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland,
 voor des Vaders troon,
 daar wilt Gij mijn Midd’laar wezen,
 hoor mij, Gij, Gods Zoon

 Allen
 Jezus, Heiland,
 wees mij nu nabij.
 Wijl Gij and’ren zegent, Heiland,
 ga mij niet voorbij.

 Mag hier dan mijn zingen, 
 Uw heem’len doordringen 
 en juub’lend zich mengen, 
 met hemelse toon, 
 tot ‘k eenmaal hierboven, 
 U eeuwig mag loven, 
 als ‘k juichend zal staan, 
 bij Uw stralende troon
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 Gij zijt al mijn troost, o Heiland,
 ja, mijn troost geheel,
 in de hemel en op aarde,
 blijft Gij steeds mijn deel.

 Jezus, Heiland,
 wees mij nu nabij.
 Wijl Gij and’ren zegent, Heiland,
 ga mij niet voorbij.

WELKOM EN GEBED

SAMENZANG
HEER IK KOM TOT U

 Heer, ik kom tot U
 hoor naar mijn gebed
 Vergeef mijn zonden nu
 en reinig mijn hart

 Zie mij voor U staan
 zondig en onrein
 O, Jezus raak mij aan
 van U wil ik zijn

MANNENKOOR URKER ZANGERS
BEDE
Tekst: J.H. Groot Enzering  |  Muziek: F.F. Fleming

 Alwetend Vader,
 eind’loos in genade,
 groot van ontferming,
 sla m’ in liefde gade.
 Hoor naar mijn bede,
 toon mij uw bescherming
 om Jezus wille. 

 Met uw liefde, Heer
 kom mij tegemoet
 nu ik mij tot U keer
 en maak alles goed

>

 Jezus op uw woord
 vestig ik mijn hoop
 U leeft en U verhoort
 mijn bede tot U
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 Vader, o doe mij
 in dit moeilijk leven
 op U vertrouwen,
 wil mij nooit begeven. 
 Doe m’ op uw liefde
 in den Heiland bouwen,
 in vreugd’ en smarte.

’T OOG OMHOOG, HET HART NAAR BOVEN,
Tekst: Jodocus van Lodenstein  |  Bewerking: Jacob Schenk

 ’t Oog omhoog, het hart naar boven,
 hier beneden is het niet!
 ’t Ware leven, lieven, loven
 is maar, waar men Jezus ziet.
 Wat men hoor’ of zie op aard’
 is ons kost’lijk hart niet waard;
 wil men leven, lieven, loven:
 ’t oog omhoog, het hart naar boven!

 Och, dat aller menschen tongen,
 aller eng’lenzang, o Heer,
 samen stemden, samen zongen
 eeuwig tot uw lof en eer!
 Zonder einde geeft uw lof,
 Jezus, ons de rijkste stof!
 Trek tot U ons hart naar boven,
 dat w’ U eeuwig lieven, loven

SAMENZANG
PSALM 62 (ritmisch)

 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer,
 Hij immers schenkt u altijd weer
 zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.
 Wankel dan niet, want Hij staat vast,
 Hij is, ook als het onheil wast,
 uw rots, uw enige vertrouwen.

 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
 mijn naam rust in de schutse Gods.
 O volk, uw God laat u niet vallen.
 Als gij voor Hem uw hart uitstort,
 vertrouw dat gij gezegend wordt;
 God is een schuilplaats voor ons allen.
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BIJBELLEZING 
MATTHEUS 6 : 5-15

Het bidden
En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de syna-
gogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voor-
waar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw 
deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het 
u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, 
want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen 
niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt.

Het gebed des Heeren (gezongen door de Urker Zangers)

 Onze Vader
 Die in de hemelen zijt
 Uw Naam worde geheiligd
 Uw koninkrijk kome
 Uw wil geschiede
 Gelijk in de hemel
 Alzo ook op aarde

 Geef ons heden ons dagelijks brood
 En vergeef ons onze schulden
 Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
 En leid ons niet verzoeking
 Maar verlos ons het boze

 Want van U is het koninkrijk
 En de kracht
 En de heerlijkheid
 Tot in der eeuwigheid

 Amen

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven.
Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet ver-
geven.
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SAMENZANG (staande)

VAN U ZIJN ALLE DINGEN

 Van U zijn alle dingen,
 van U, o God en Heer,
 van U de zegeningen
 die ‘k biddende begeer.
 Gij wilt mijn weg omringen
 met liefde wijs en teer.
 Wat wij ooit goeds ontvingen,
 het is van U, o Heer.

MANNENKOOR URKER ZANGERS
PSALM 116  Bewerking: Klaas Jan Mulder

 God heb ik lief; want die getrouwe HEER
 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 Allen
 Ik lag gekneld in banden van den dood,
 Daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
 Ik was benauwd, omringd door droefenissen;
 Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

 “Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!”
 Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
 De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
 En onze God ontfermt zich op ‘t gebed.

 Ik zal Uw naam met dankerkentenis
 Verheffen, U al mijn geloften brengen;
 ‘k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen,
 In ‘t heiligdom, waar ‘t volk vergaderd is.
 

 U zal ik eeuwig eren,
 die eeuw’ge goedheid zijt!
 U blijve, Heer der heren,
 geheel mijn hart gewijd.
 Wat kan ik niet ontberen
 wanneer uw hand mij leidt,
 wat vuriger begeren
 dan uwe heerlijkheid!
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THE KING AND I
Mosie Lister

 The King and I walked down life’s road together,
 Where many people go passing by.
 The Greatest one and I, a lowly beggar,
 Walk hand in hand, the King and I.

 Why he should care for me will always be a mystery,
 He holds the world in His hand, but who am I?
 And so, my heart, somehow, is made to wonder,
 How we’re together, the King and I.

 The King and I not long ago were strangers,
 I walked alone, not knowing why.
 Then Jesus came and placed his arms around me,
 Now we’re not strangers, the King and I.

 Why he should care for me will always be a mystery,
 He holds the world in His hand, but who am I?
 And so, my heart, somehow, is made to wonder,
 How we’re together, the King and I.

 Vertaling Vertaling
 De koning en ik wandelen samen door het leven,
 Veel mensen komen voorbij.
 Maar de grootste Koning en ik, een nederige bedelaar,
 Lopen hand in hand. De Koning en ik.

 Waarom Hij voor mij zorgt mij zegent, is een raadsel.
 Hij is de Heer van de wereld en wat ben ik?
 In mijn hart vraag ik me af hoe dit kan.
 Hoe wij samen kunnen gaan, de Koning en ik
 
 Niet lang geleden waren we nog vreemden voor elkaar.
 Ik liep alleen, zonder te weten waarom.
 Toen kwam Jezus en Hij legde zijn armen om me heen,
 Nu zijn we geen vreemden meer, mijn Koning en ik.

 Waarom Hij voor mij zorgt mij zegent, is een raadsel.
 Hij is de Heer van de wereld en wat ben ik?
 In mijn hart vraag ik me af hoe dit kan.
 Hoe wij samen kunnen gaan, de Koning en ik
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SAMENZANG
WIJ KOMEN BIDDEND VOOR U STAAN 
melodie: Ps. 134 (ritmisch)

 Wij komen biddend voor U staan
 en roepen U eerbiedig aan,
 o God die leven zijt en licht,
 op U is onze hoop gericht.
 
 Heer Jezus, Gij weet hoe de haat,
 de liefde naar het leven staat,
 Gij kent het vallen van de nacht,
 Uw opstanding is onze kracht.

MEDITATIE: GEVOUWEN HANDEN

SAMENZANG
NEEM, HEER, MIJN BEIDE HANDEN

 Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind,
 tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind!
 Te zwaar valt m’ elke schrede, als ‘k U verlaat,
 o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

 Op d’ ongewisse baren van d’ oceaan,
 in stormen en gevaren grijp, Heer, mij aan.
 Ik zie uw aanschijn blinken in duist’re nacht,
 behoed mij dan voor zinken door uwe macht.

 En blijft m’ ook soms verborgen uw grote macht,
 Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
 Neem dan mijn beide handen en leid uw kind,
 tot ik aan d’ eeuw’ge stranden de ruste vind.

 Vader die in de hemel zijt,
 Uw goedheid is van eeuwigheid,
 wees ons op aarde zeer nabij,
 in Uw ontferming schuilen wij.

 Heilige Geest, wees zelf het lied,
 dat troost geeft in ons zielsverdriet,
 o licht dat in Uw hoge staat,
 de wereld ver te boven gaat.

>
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SOLOZANG 
Jacob Schenk en Mariëtte Post

THE PRAYER
David W. Foster en Carole Bayer Sager

 I pray you’ll be our eyes
 And watch us where we go
 And help us to be wise
 In times when we don’t know

 Let this be our prayer
 As we go our way
 Lead us to a place
 Guide us with your grace
 To a place where we’ll be safe

 La luce che tu dai
 I pray we’ll find your light
 Nel cuore resterà
 And hold it in our hearts
 
 A ricordarci che
 When stars go out each night
 Eterna stella sei
 Nella mia preghiera
 
 Let this be our prayer
 Quanta fede c’è
 When shadows fill our day
 Lead us to a place
 Guide us with your grace
 Give us faith so we’ll be safe
 
 Sognamo un mondo senza più violenza
 Un mondo di giustizia e di speranza
 Ognuno dia la mano al suo vicino
 Simbolo di pace, di fraternità
 La forza che ci dai

 We ask that life be kind
 E il desiderio che
 And watch us from above
 Ognuno trovi amore

VertalingVertaling
Ik bid dat U onze ogen zult zijn
En naar ons zal kijken, waar we ook heen gaan
En ons zal helpen om wijs te zijn
In tijden dat we niets weten

Laat dit ons gebed zijn
Als we van ons pad raken
Neem ons mee naar een plaats
Leid ons met Uw genade
Naar een plek waar we veilig zullen zijn

Ik bid dat we Uw licht zullen vinden
En het in ons hart zullen vasthouden
En het ons zal doen denken dat
Als de sterren elke nacht komen stralen
U de eeuwige ster bent

In mijn gebeden
Laat dit ons gebed zijn
Waar veel geloof in is
Als schaduw onze dag vult

Leid ons naar een plek
Leid ons door Uw genade
Geef ons geloof zodat wij veilig zullen zijn

We dromen van een wereld zonder geweld
Een wereld van rechtvaardigheid en hoop
Laat iedereen zijn naaste een hand geven
Als teken van vrede en broederschap



Zingen in de Zomer 2022  |  Programma week 3 13

 We hope each soul will find
 Intorno e dentro sé
 Another soul to love

 Let this be our prayer
 Let this be our prayer
 Just like every child
 Just like every child
 Need to find a place
 Guide us with your grace
 Give us faith so we’ll be safe
 
 E la fede che
 Hai acceso in noi
 Sento che ci salverà

SAMENZANG (staande)

STILTE OVER ALLE LANDEN

 Stilte over alle landen
 in deze nacht.
 Vouwen wij tezaam de handen
 voor deze nacht.
 Welke zonden wij bedreven,
 wil ze, Here, ons vergeven.
 God wil goede rust ons geven
 in deze nacht.

MANNENKOOR URKER ZANGERS
CRYING IN THE CHAPEL
Artie Glenn
Arrangement: Jacob Schenk

 You saw me crying in the chapel
 The tears I shed were tears of joy
 I know the meaning of contentment
 I am happy with the Lord
 Just a plain and simple chapel
 Where all bumble people go to pray
 I prayed the Lord that I’ll grow stronger
 As I live from day to day

 Stilte over alle landen
 in deze nacht.
 Vouwen wij tezaam de handen
 voor deze nacht.
 God zal voor ons allen zorgen
 tot het dagen van de morgen.
 Veilig en bij Hem geborgen
 zijn wij vannacht.

VertalingVertaling
Ik huilde in de kerk
maar mijn tranen waren tranen van vreugde
Ik weet mij tevreden
en gelukkig met de Heer
Het is maar gewoon een eenvoudige kerk
waar nederige mensen komen om te bidden
Daar vraag ik de Heer om mij kracht te geven
voor mijn leven van elke dag
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 I searched and I searched 
 but I couldn’t find
 No way on earth to gain peace of mind
 Now I’m happy in the chapel
 Where people are of one accord
 Yes, we gather in the chapel
 Just to sing and praise the Lord

 You’ll search and you’ll search 
 but you’ll never find
 No way on earth to find peace of mind
 Take your troubles to the chapel
 Get down on your knees and pray
 Then your burdens will be lighter
 And you’ll surely find the way

WHERE NO ONE STANDS ALONE 
Mosie Lister

 Once I stood in the night with my head bowed low
 In the darkness, as black as could be
 And my heart felt alone
 And I cried oh Lord
 Don’t hide your face from me

 Hold my hand all the way
 Every hour every day
 From here to the grave I know
 Take my hand
 Let me stand
 Where no one stands alone
 
 Like a king I may live in a palace so tall
 With great riches to call my own
 But I dont know a thing
 In this whole wide world
 Thats worse then being alone
 
 Hold me hand all the way
 Every hour, every day
 From here to the grave I know
 Take my hand
 Let me stand
 Where no one stands alone

VertalingVertaling
ik stond op een nacht met mijn hoofd diep gebogen

In het donker, alles zwart om me heen

In mijn hart voelde ik me alleen

En ik riep het uit: ‘O Heere

Verberg Uw aangezicht niet voor mij

Houd mijn hand vast

Elk uur, elke dag

Tot het moment van mijn sterven

Pak mijn hand

En leid mij naar de plek

Waar niemand er alleen voor staat

Als was ik een koning te rijk

En woonde ik een gigantisch paleis

Al was ik schatrijk 

ik weet dat er 

In deze hele wereld

Niets ergers is

Dan er alleen voor staan

Houd mijn hand vast

Elk uur, elke dag

Tot het moment van mijn sterven

Ik heb gezocht, overal gezocht
maar kon het niet vinden
nergens op deze aarde een plek om rust te krijgen.
Nu ben ik gelukkig in de kerk
waar mensen eensgezind zijn
en waar ze samenkomen
gewoon om te zingen en de Heer te prijzen

Je zoekt, je zoekt overal
Maar je zult het nooit vinden
Nergens op deze aarde zul je rust vinden.
Neem je zorgen mee naar de kerk
Ga op je knieën en bid
En je last zal lichter worden
En je zult daar zeker je weg vinden
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 Take my hand
 Let me stand
 Where no one stands alone

SAMENZANG (met collecte)

HOUD MIJ VAST

 Ik ben een schip in de storm,
 dat de haven niet vindt.
 Houd mij vast, houd mij vast,
 spreek mij aan als Uw kind.

 Als Uw woord mij bereikt,
 ik in U richting vind.
 Houd mij vast, houd mij vast,
 spreek mij aan als Uw kind.

HANDJES GEVOUWEN

 Handjes gevouwen,
 sluit oogjes nu.
 Zacht klinkt ons bidden,
 Heiland tot U.

 Lieve Heer Jezus,
 zorg ook voor mij.
 Zegen ons allen,
 wees ons nabij.

LEG MAAR STIL JE HAND IN ZIJN HANDEN
 
 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:  Refrein:
  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. 

Pak mijn hand

En leid mij naar de plek

Waar niemand er alleen voor staat

VertalingVertaling
ik stond op een nacht met mijn hoofd diep gebogen

In het donker, alles zwart om me heen

In mijn hart voelde ik me alleen

En ik riep het uit: ‘O Heere

Verberg Uw aangezicht niet voor mij

Houd mijn hand vast

Elk uur, elke dag

Tot het moment van mijn sterven

Pak mijn hand

En leid mij naar de plek

Waar niemand er alleen voor staat

Als was ik een koning te rijk

En woonde ik een gigantisch paleis

Al was ik schatrijk 

ik weet dat er 

In deze hele wereld

Niets ergers is

Dan er alleen voor staan

Houd mijn hand vast

Elk uur, elke dag

Tot het moment van mijn sterven

>

 Ik ben een vogel die vlucht,
 voortgejaagd door de wind.
 Houd mij vast, houd mij vast,
 spreek mij aan als Uw kind.

 Dan zijn stormen gestild,
 voorbij is vlucht en wind.
 Houd mij vast, houd mij vast,
 spreek mij aan als Uw kind.
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 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:   Refrein: Leg maar stil je hand in zijn handen...

DANKGEBED (MET MANNENKOOR URKER ZANGERS)

CLOSE TO THEE
Lee Erwin en Mel Howard

 Holy Father Lord of all
 At Thy throne we pray
 Hear us when we humbly call
 Lest we lose our way
 
  Refrein  Refrein
  Close to Thee, close to Thee
  Ever let us stay
  Close tot Thee, close to Thee
  Never let us stray

 When the road is long and bare
 Through the shifting sands
 When the night is bleak and drear
 Hold our falt’ring hands
 
 When our work on earth is o’er
	 Let	us	fly	to	Thee
 In Thy arms for evermore
 Saviour let us be,

VertalingVertaling
Heilige Vader, Heer van hemel en aarde
Wij naderen voor Uw troon
Hoor ons wanneer we nederig roepen
Opdat we de weg niet kwijtraken

Dicht bij U, dicht bij U
Laat ons dicht bij U blijven
Dicht bij u, dicht bij u
Laat ons nooit afdwalen

Als de weg lang en eenzaam is
Als we het gevoel hebben vast te lopen
Als het donker wordt in ons leven
Houd U dan onze haperende handen vast
 
En als tijd op aarde voorbij is
Laat ons dan bij U schuilen
En Heiland, laat ons dan
Voor eeuwig in Uw handen zijn.

Dicht bij U, dicht bij U
Laat ons dicht bij U blijven
Dicht bij u, dicht bij u
Laat ons nooit afdwalen
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MANNENKOOR URKER ZANGERS
HALLELUJAH! 
G.F. Händel

 Hallelujah! 
 For the lord God omnipotent reigneth
 Hallelujah
 The kingdom of this world;
 Is become
 The kingdom of our Lord
 And of His Christ
 And He will reign for ever and ever
 King of Kings
 And Lord of Lords
 Hallelujah
 Amen

SLOTWOORD

SAMENZANG (staande)

ER IS EEN GOD DIE HOORT

 Vreugde of blijdschap, droefheid of smart.
 Er is een God, er is een God. 
 Stort bij Hem uit, o mens, toch uw hart.
 Er is een God die hoort. 
 Ga steeds naar Hem om hulp en om raad.
 Wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat.
 Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord.
 Er is een God die hoort. 

 Van oost tot west, van zuid tot noord.
 Mens, zegt het voort, mens, zegt het voort. 
 Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord.
 Mensenkind, zegt het voort. 
 Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen.
 Maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
 Dat al uw hoop op Hem is gericht.
 Jezus is ’t eeuwig licht!

VertalingVertaling
Hallelujah
Loof de Heer
Want de almachtige God regeert
Loof de Heer
Want het Koninkrijk is gekomen
Het Koninkrijk van onze God
En van Christus
Hij zal heersen tot in eeuwigheid
Hij, de Koning der koningen
En de Heer der heren
Hallelujah
Amen

GULLE HANDEN
Uw steentje bijdragen aan het werk van Zingen in de Zomer?Scan de QR code, maak uw gift over

en steun dit werk!
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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.

Dit was de vierde avond van Zingen in de Zomer 2022. 
In de maand augustus van 2022 vinden D.V. nog 4 van deze 

samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!

Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom! Elke werkdag t/m woensdag 31 augustus 2022 
bent u van 14:00 tot 15:00 uur van harte welkom in het Kerkje aan de Zee voor een afwisselend 
programma van solo- en samenzang, declamatie, orgelspel en gesproken woord. Na afloop ben u 
hartelijk uitgenodigd een kopje koffie of thee met ons te drinken. 

WEEK 5   .   10 AUGUSTUS 2022
CHRISTELIJK URKER 

VISSERSKOOR ‘CRESCENDO’
DRAGENDE HANDEN
LOCATIE BETHELKERK URK  
AANVANG 19.30 UUR  
MEDITATIE DS. A.C. KELEMEN
BEGELEIDING JAAP KRAMER 
EN HENDRIK VAN VEEN

WWW.ZINGENINDEZOMER.NL
WWW.ZINGENINDEZOMER.TV

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/ZINGENINDEZOMER
ZINGEN IN DE ZOMER VRIENDENKRING: 
WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/ZINGENINDEZOMER

ZINGEN IN DE ZOMER IS NOOIT MEER 
ALS EEN PAAR KLIKJES VAN U VERWIJDERD!

VOLGENDE WEEK:


