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Christelijk Mannenkoor ‘Soli Deo Gloria’ bestaat 25 jaar. Soli Deo Gloria betekent ‘God alleen de eer’. Het koor 
wil Gods rijke boodschap van liefde en genade muzikaal uitdragen. De twintig mannen zijn jong van lijf, leden en 
geest. Ze zingen sprankelend en vrij. Ze zijn graag gezien en gehoord bij Zingen in de Zomer. Als het even kan, 
zijn ze erbij. Individuele zangkwaliteit zal ook te horen zijn in enkele mooie solo’s.

Jaap Kramer komt uit een muzikale familie en hij heeft een bijzondere band met Zingen in de Zomer. Zijn 
vader en moeder waren  er vanaf de oprichting bij en Jaap werd er als jongeling aan de toen nog vele - haren – 
bijgesleept. Hij is nu de belangrijkste muzikale genius van Zingen in de Zomer. Jaap begeleidde op zijn twaalfde 
jaar al de gemeentezang op het orgel. Orgelspelen werd zijn grote passie. Als 17-jarige begon hij als dirigent van 
zijn Soli Deo Gloria. Hij is dus inmiddels ook 25 jaar dirigent! En dat doet hij met veel inspiratie en een brede 
glimlach. Hij musiceert vanuit zijn geloofsovertuiging: ‘Mijn taal is de muziek en ik wil op deze manier graag een 
instrument zijn in Gods hand’. Muziek maken met Jaap is intensief maar ook ontzettend leuk.

Hendrik van Veen is een muzikale vriend van Jaap Kramer. Deze directeur van een Urker visverwerker heeft van 
jongs af al een voorliefde voor muziek. Hij is een gewaardeerde vaste begeleider bij Zingen in de Zomer. En niet 
zomaar. Zijn spel en begeleiding zijn van uitzonderlijke kwaliteit. Hendrik laat orgel en piano dansen en zingen. In 
Kruispunt 2022 deelt hij samen met zijn muzikale Zingen-in-de-Zomervrienden zijn ervaringen van de afgelopen 
coronaperiode en kijkt hij vooruit op het seizoen. 

Over ervaring gesproken: Harry Hamer is al meer dan 50 jaar organist. Zijn handen hebben de klavieren van 
menig orgel in de wereld beroerd. Ook voor hem zijn Meere-orgel, Bethelkerk en Zingen in de Zomer al lang 
geen verrassingen meer. Menigmaal begeleidde hij het Urker Mannenkoor. Onder andere zijn begeleiding van ‘De 
Lichtstad’ is beroemd. Deze ervaring staat borg voor een mooie muzikale zangavond

Henriëtte Bronkhorst is een spontane musicus uit Nunspeet. Ze vormt met haar man 
Gerrald een duo. Ze maakten samen een instrumentale psalmen CD. In het dagelijks leven 
is Henriëtte accountant en moeder van twee jonge kinderen. Maar als het even kan, kun je 
haar musicerend aantreffen. Al sinds jonge leeftijd is de dwarsfluit haar instrument. Ze was 
eerste fluitist in het Nijmeegs Studentenorkest en treedt regelmatig op met andere orkesten 
en koren. Ze was enige jaren geleden al eens in Bethelkerk als deelnemer in een klein 
orkest. We zijn blij dat ze haar bijzondere talent nu ook solo kan laten horen.

LOCATIE BETHELKERK URK  AANVANG 19.30 UUR  MEDITATIE JEUGDPASTOR S. BAKKER
BEGELEIDING HENDRIK VAN VEEN EN HARRY HAMER

WEEK 2 . 20 JULI 2022
CHRISTELIJK MANNENKOOR‘‘SOLI DEO GLORIA’
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BEVRIJDENDE HANDEN
Bij het thema bevrijdende handen moet ik gelijk aan Jezus Zijn doorboorde handen denken. 
Vastgenageld aan het kruis brachten deze handen ons bevrijding, bevrijding van de zonden, 
bevrijding van de dood. Als ik aan deze handen denk, overvalt mij de gedachte dat deze handen hier 
op aarde heel wat hebben meegemaakt… ze hebben melaatsen aangeraakt, blinde ogen geopend, 
kinderen gezegend, brood gebroken, ze hebben een kruis gedragen… de handen van Jezus… Deze 
zelfde handen zijn uitgestrekt naar ons allemaal persoonlijk en aan ons de uitdaging om die 
uitgestoken hand vast te pakken. Die keuze in het leven brengt namelijk bevrijding! Ik wil het met 
jullie gaan hebben over de handen van Jezus, bevrijdende handen!

Sjoerd Bakker

Sjoerd Bakker heeft groene vingers. Naast de bloemisterij is hij theologie gaan studeren. Hij had sterk het 
gevoel dat God hem die richting op stuurde. Tijdens zijn studie kwam hij erachter dat hij met jongeren wilde 
gaan werken. En dat is uitgekomen ook. Hij is godsdienstdocent en werkzaam in het jongerenpastoraat op Urk. 
Hij ervaart het als voorrecht om met jongeren te mogen werken en met hen te zoeken naar antwoorden op hun 
vragen. Oude verhalen vertalen naar de dag van vandaag en laten zien dat nog steeds heel actueel is wat God on 
persoonlijk wil vertellen
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SAMENZANG
PSALM 84 : 3, 5, 6

3. Welzalig hij, die al zijn kracht
 en hulp alleen van U verwacht,
 die kiest de welgebaande wegen.
 Steekt hen de hete middagzon
 in ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron
 en stort op hen een milde regen,
 een regen, die hen overdekt,
 verkwikt en hun tot zegen strekt.

6. Want God, de Heer, zo goed, zo mild,
 is ‘t allen tijd een zon en schild.
 Hij zal genaad’ en ere geven.
 Hij zal hun ‘t goede niet in nood
 onthouden, zelfs niet in de dood,
 die in oprechtheid voor Hem leven.
 Welzalig, Heer, die op U bouwt
 en zich geheel aan U vertrouwt!

IK BOUW OP U

 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.
 Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
 ik bouw op U en ga in Uwe naam.

 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.
 Toch rijst in mij een lied van overwinning,
 ik bouw op U en ga in Uwe naam.

WELKOM EN GEBED

5. O God, die ons ten schilde zijt
 en ons voor alle ramp bevrijdt,
 aanschouw toch uw gezalfde Koning!
 Eén dag is in Uw huis mij meer
 dan duizend, waar ik U ontbeer.
 ‘k Waar liever in mijn Bondsgods woning
 een dorpelwachter, dan gewend
 aan d’ ijd’le vreugd in ‘s bozen tent.
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SAMENZANG
KOM TOT UW HEILAND

 Kom tot uw Heiland, toef langer niet
 Kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
 die ook voor u de hemel verliet.
 Hoor naar Zijn roepstem kom!

  Refrein:  Refrein:
  Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
  van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon;
  als zij vergaad’ren rondom de troon,
  daar waar de eng’len staan.

 Wil toch bedenken: Hij is nabij:
 volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij.
 Luister, Hij spreekt tot U en tot mij:
 “Komt tot Mij, zondaars, komt!”
  Refrein:  Refrein: Heerlijk, heerlijk..

CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘SOLI DEO GLORIA’

WELK EEN VRIEND IS ONZE JEZUS
Klaas Jan Mulder

 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 neêr,
 Juist omdat wij ’t al niet brengen
 In ’t gebed tot onzen Heer.

 Leidt de weg soms door verzoeking,
 Dat ons hart in ’t strijduur beeft,
 Gaan wij dan met al ons strijden
 Tot Hem, die verlossing geeft.
 Kan een vriend ooit trouwer wezen,
 Dan Hij die ons lijden draagt?
 Jezus biedt ons aan genezing,
 Hij alleen is ’t, die ons schraagt.
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 Zijn wij zwak, belast, beladen,
 En terneêr gedrukt door zorg!
 Dierbr’e Heiland! onze Toevlucht!
 Gij zijt onze Hulp en Borg!
 Als soms vrienden ons verlaten,
 Gaan wij biddend tot den Heer,
 In Zijn armen zijn wij veilig,
 Hij verlaat ons nimmermeer.

PSALM 103
John W. Peterson/Meindert W. Kramer

 Loof den Heer, o mijne ziel
 En al wat binnen in mij is
 Loof mijn ziel Zijn heil’ge Naam.
 
 Loof den Heere mijn ziel
 En vergeet geen van Zijn weldaden
 Die uw ongerechtigheid vergeeft.
 Barmhartig en genadig is de Heer
 En groot van goedertierenheid.

 Zo hoog de hemel is boven de aard’
 Is Zijn goedertierenheid over allen die Hem vrezen

 Zover het oosten is verwijderd van het westen
 Zover doet Hij van ons weg onze overtredingen. 

 De dagen des mensen zijn als het gras
 Als een bloem des velds bloeit hij
 Als de wind daarover gegaan is
 is zij niet meer

 Maar de goedertierenheid is toch van eeuwigheid
 Ja tot in eeuwigheid over allen die Hem vrezen
 En zijn gerechtigheid die aan Zijn bevelen denken

 De Heere heeft Zijn troon bevestigd in de hemel.
 Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid
 Nu en tot in eeuwigheid.
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SAMENZANG - STAANDE
PSALM 43 : 1, 4, 5

1. Geduchte God, hoor mijn gebeden,
 strijd voor mijn recht en maak mij vrij
 van hen, die vol arglistigheden
 gerechtigheid en trouw vertreden,
 opdat mijn ziel Uw naam belij’
 en U geheiligd zij.

5. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen,
 wat zijt g’ onrustig in uw lot?
 Berust in ‘s Heeren welbehagen;
 Hij doet welhaast uw heilzon dagen.
 Uw hoop herleev’ naar Zijn gebod:
 mijn redder is mijn God.

BIJBELLEZING
JESAJA 53:5
Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die 
ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden

JOHANNES 8:36
Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.

SAMENZANG
O GOD, DIE MIJ HEBT VRIJGEKOCHT

 O God, die mij hebt vrijgekocht
 en door Uw bloed gered,
 Die, wat de duivel ook vermocht,
 mij voorleidt, tred voor tred;
 Die trouw mij voorgaat op de weg,
 al is mijn pad ook ruw,
 o wijs mij steeds de rechte weg,
 maak mij een beeld van U.

4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
 tot God, mijn God, de bron van vreugd;
 dan zal ik juichend stem en snaren
 ten roem van Zijne goedheid paren,
 die na kortstondig ongeneugt
 mij eindeloos verheugt.
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  Refrein:  Refrein:
  maak mij een beeld van U,
  zo vol van ootmoed, liefde en trouw,
  maak mij een beeld van U.

 Want vol van zwakheid is mijn ziel,
 toch ben ‘k door U gered;
 wanneer de strijd soms zwaar mij viel,
 Gij hoorde mijn gebed.
 Sterk, o mijn God, mij meer en meer,
 ja, help en steun mij nu:
 leid aan Uw hand mij, trouwe Heer,
 maak mij een beeld van U.
  Refrein:  Refrein: Maak mij een beeld van U

CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘SOLI DEO GLORIA’
IK HEB U NODIG
L. Morée

 Heer, ik kom en beken,
 nu ik hier dicht bij U ben:
 zonder U val ik uiteen;
 leid mijn hart door stormen heen.

 Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
 U vergeeft en reinigt mij.
 Waar U bent, daar ben ik vrij;
 woon in mij en heilig mij.

 Leer mijn lied de weg naar U
 als verleiding mij omgeeft.
 Kan ik niet staan, leun ik op U.
 Jezus, hoop die in mij leeft!

 U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
 God, ’k heb U nodig.
 

 O mijn Heer, ik heb U nodig;
 elk moment, zo nodig.
 U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
 O God, ’k heb U nodig.

 O mijn Heer, ik heb U nodig;
 elk moment, zo nodig.
 U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
 O God, ’k heb U nodig.

 Leer mijn lied de weg naar U
 als verleiding mij omgeeft.
 Kan ik niet staan, leun ik op U.
 Jezus, hoop die in mij leeft!
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FATHER OF LIGHT
C. Courtney / Susan B. Boersma

All praise to the name of the Father of Light
One Who listens and hears when I call
Ev’ry step He ordains, I shall walk without fear
In His light I’ll not stumble or fall
In His light I’ll not stumble or fall

What can mortal man do while I’m safe in His hand?
He is God on His Word I rely
in the midst of my fear I will trust in His name
for I know He will hear when I cry

He knows all of my feelings, the depths of despair
all the limits my soul can endure.
I will trust in His name, I have nothing to lose,
for in Him all my hopes are secure.

All praise to the name of the Father of Light
One Who listens and hears when I call
Ev’ry step He ordains, I shall walk without fear
In His light I’ll not stumble or fall
In His light I’ll not stumble or fall

God alone can deliver a soul from its death,
lift a life from a wasteland of need.
God alone can replenish with blessings untold
until into His light we are freed
we are freed.

All praise to the name of the Father of Light
One Who listens and hears when I call
Ev’ry step He ordains, I shall walk without fear
In His light I’ll not stumble or fall
In His light I’ll not stumble or fall

Ev’ry step He ordains, I shall walk without fear
In His light I’ll not stumble or fall

 vertaling vertaling

 Alle eer voor de naam van de Vader van Licht

 Iemand die luistert en hoort als ik roep

 Elke stap met Hem, wandel ik zonder angst

 In Zijn licht zal ik niet struikelen of vallen

 In Zijn licht zal ik niet struikelen of vallen

 Wie kan mij deren? ik ben veilig in Zijn hand

 Hij is God! Op Zijn Woord kan ik bouwen

 In mijn angst blijf ik op Zijn naam vertrouwen

 want ik weet dat Hij zal horen als ik roep

 

 Hij kent al mijn gevoelens, de diepte van mijn wanhoop

 de grenzen van wat mijn ziel kan  verdragen.

 Ik zal op Zijn naam vertrouwen, ik heb niets te verliezen,

 want op Hem is al mijn hoop gevestigd.

 Alle eer voor de naam van de Vader van Licht

 Iemand die luistert en hoort als ik roep

 Elke stap met Hem, wandelen ik zonder angst

 In Zijn licht zal ik niet struikelen of vallen

 In Zijn licht zal ik niet struikelen of vallen

 

 God alleen kan mijn ziel bevrijden van de dood,

	 mijn	leven	opheffen	uit	de	woestenij	van	nood.

 God alleen kan mij vullen met zijn ontelbare zegeningen

 Als we in Zijn licht zijn, zijn we bevrijd.

 We zijn vrij!

 Alle eer voor de naam van de Vader van Licht

 Iemand die luistert en hoort als ik roep

 Elke stap met Hem, wandel ik zonder angst

 In Zijn licht zal ik niet struikelen of vallen

 In Zijn licht zal ik niet struikelen of vallen

 Elke stap met Hem, wandelen ik zonder angst

 In Zijn licht zal ik niet struikelen of vallen
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SAMENZANG
LUISTER NAAR DE BLIJDE BOODSCHAP

 Luister naar de blijde Boodschap
 van Gods liefde en genâ!
 Van ontferming en bevrijding,
 door het kruis van Golgotha!
 Allen zijn wij afgeweken
 van het doel, door God bereid.
 Allen hebben wij gezondigd,
 derven Godes heerlijkheid.

   Hoor de woorden van de Heiland
   gij die leeft in vrees en strijd.
   “Komt tot Mij, belast beladen
   ‘k Geef u rust en zaligheid.
   O, bedenk toch eens te sterven,
   zonder dat gij zijt verlost.
   Waarom zoudt gij ook niet komen?
   ’t Heeft des Heilands bloed gekost.

MEDITATIE: BEVRIJDENDE HANDEN

SAMENZANG
VOL VERWACHTING BLIJF IK UITZIEN

 Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens dagen zal.
 Dat de Heiland op de wolken, weerkomt met bazuingeschal.
 Welk een vreugde zal het wezen. Als mijn oog Hem schouwen mag,
 en mijn oor Zijn stem zal horen, op die grote, blije dag!

  Refrein:  Refrein:
  Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! Eeuwig Hem ten eigendom. 
  Maranatha blijv’ ons wachtwoord, amen, ja Heer Jezus, kom!

 Al de teek’nen onzer dagen zeggen mij: de komst genaakt
 van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.
 O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet,
 juichend, met ontelb’re zaal’gen onze Bruigom tegemoet!
  Refrein:   Refrein: Welk een uitzicht...

 God, rechtvaardig doch vol liefde,
 zond Zijn Zoon op aarde neer
 om de straf voor ons te dragen.
 Hij werd aller heren Heer.
 Want Zijn sterven bracht verzoening.
 Aan het kruis heeft Hij voldaan.
 Allen die in Hem geloven
 mogen vrij tot God nu gaan.
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MUZIKAAL INTERMEZZO

SAMENZANG 
PSALM 68 VERS 10

 Geloofd zij God met diepst ontzag!
 Hij overlaadt ons, dag aan dag,
 Met zijne gunstbewijzen.
 Die God is onze zaligheid;
 Wie zou die hoogste Majesteit
 Dan niet met eerbied prijzen?
 Die God is ons een God van heil;
 Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
 Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
 Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
 Zelfs bij het naad’ren van den dood,
 Volkomen uitkomst geven.

CHRISTELIJKE MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA
SPEAK O LORD
S. Townend

Speak, o Lord, as we come to You 
to receive the food of Your Holy Word
Take Your Truth, plant it deep in us
Shape and fashion in Your likeness

That the light of Christ
May be seen today
In our acts of love and our deeds of faith

Speak	o	Lord	and	fulfill	in	us	
all Your purposes for Your glory
Teach us, Lord, full obedience
Holy reverence, true humility

Test our thoughts and out attitudes
In the radiance of you parity
Cause our faith to rise
Cause our eyes to see 

vertalingvertaling
Spreek, Heere, als wij tot U komen 
om het voedsel van Uw Heilig Woord te ontvangen.
Plant Uw Waarheid diep in ons
Maak ons tot een beeld van U

Dat het licht van Christus
Vandaag te zien
In onze liefde onze daden

Spreek Heere en vervul in ons 
al Uw bedoelingen van Uw eer
Leer ons, Heer, gehoorzaamheid
Eerbied en nederigheid

Test onze gedachten en gedrag
Of we daarin U laten zien
Sterk ons geloof
Laat onze ogen  
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Your majestic love and authority

Words of power that can never fail
Let their truth prevail over unbelief.

Speak o Lord and renew our minds
Help us grasp the heights of Your plans for us

Truth unchanged form the dawn of time
That will echo down through eternity
And by grace well stand on You promises
An d by faith we’ll walk as You walk with us

Speak o Lord ‘til Your church is built
And	the	earth	is	filled	with	Your	glory
Speak o Lord as we come to You
To receive the truth of Your holy Word.

YES, I KNOW
A.Waterman

Come, ye sinners, lost and lonely
Jesus’ blood can make you free;
For He saved the worst among you
When He saved a wretch like me

RefrainRefrain
And I know, yes, I know
Jesus’ blood can make the vilest sinner clean
And I know, yes, I know
Jesus’ blood can make the vilest sinner clean

To the faint He giveth power
Through the mountains makes a way;
Findeth water in the desert
Turns the night to golden day

In temptation He is near thee
Holds the pow’rs of hell at bay;
Guides you to the path of safety
Gives you grace for every day

He will keep thee while the ages
Roll throughout eternity;

VertalingVertaling
Kom verloren en eenzame zondaar
Jezus’ bloed kan je vrij maken;
Want Hij redde ook mij

RefreinRefrein
En ik weet het, ja, ik weet het
Jezus’ bloed kan de grootste zondaar reinigen
En ik weet het, ja, ik weet het
Jezus’ bloed kan de grootste zondaar reinigen

Aan de zwakken geeft Hij macht
Door de bergen maakt een weg;
Hij vindt water in de woestijn
Verandert de nacht in een gouden dag

In verzoeking is Hij je nabij
Houdt de machten van de hel op afstand;
Leidt je op de weg naar veiligheid
Geeft je genade voor elke dag

Hij zal je bewaren in tijd
En eeuwigheid;

Uw liefde en macht zien

Woorden van kracht die nooit kunnen falen
Laat die waarheid zegevieren over ongeloof.

Spreek o Heer en vernieuw onze gedachten
Help ons uw plan voor ons te begrijpen

Uw waarheid is onveranderlijk. Vanaf de dageraad 
van deze wereld zal het tot de eeuwigheid weer-
klinken
Door genade kunnen we staan in Uw beloften
En door geloof zullen we met u wandelen 

Spreek o Heer totdat Uw kerk is afgebouwd
En de aarde vervuld is van Uw heerlijkheid
Spreek Heere als we tot U komen
Om de waarheid van Uw heilig Woord te ontvan-
gen.
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Though earth hinders and hell rages
All must work for good to thee

COLLECTEZANG
MIJN HEILAND HEEFT ZIJN BLOED GEPLENGD

 Mijn Heiland heeft Zijn bloed geplengd
 voor zondaars, snood als wij,
 en met dat dierbaar bloed besprengd,
 zijn wij van zonden vrij!

  Refrein:  Refrein:
  Dies juicht mijn hart en klinkt mijn lied:
  “Mijn Heiland stierf voor mij.
  Mijn Jezus maakt mij door Zijn bloed
  van zonden rein en vrij”.

 Die op U bouwt, in U gelooft,
 Zijn oog zal eens U zien.
 Door niets wordt hem het heil ontroofd,
 dat Gij hem aan zult biên!
  Refrein:   Refrein: Dies juicht mijn hart...

GELUKKIG IS HET LAND

 Gelukkig is het land,
 dat God de Heer beschermt,
 als daar met moord en brand,
 de vijand rondom zwermt
 en dat, men meent, hij zal,
 ‘t schier overwinnen al,
 dat dan, dat dan, dat dan,
 hij zelf komt tot den val.

 Gedankt moet zijn de Heer,
 de God, die eeuwig leeft.
 dat Hij ons t’ zijner eer,
 deez’ overwinning geeft.
 Wat wonder heeft de kracht,
 des Heren al gewrocht,
 o Heer, o Heer, o Heer,
 hoe groot is Uwe macht.

Zelfs als dat de aarde trekt en de hel grijpt
zal alles ten goede voor je werken

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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VOLKSLIED - STAANDE

 Mijn schild ende betrouwen
 zijt Gij, o God mijn Heer,
 op U zo wil ik bouwen,
 Verlaat mij nimmermeer.
 Dat ik doch vroom mag blijven,
 uw dienaar t’aller stond,
 de tirannie verdrijven
 die mij mijn hart doorwondt.

GEBED

CHRISTELIJK MANNENKOOR SOLI DEO GLORIA
JESUS KEEPS ME SINGING
J. Martin

Jesus, Jesus, Jesus
Sweetest Name I know
The	name	that	fills	ev’ry	longing
Keeps me singing as I go

There’s within my heart a melody
Jesus whispers sweet and low
‘Fear not, I am with thee , peace be still
In	all	of	life’s	ebb	and	flow’.	

Jesus, Jesus, Jesus
Sweetest Name I know
The	name	that	fills	ev’ry	longing
Keeps me singing as I go

Take the name of Jesus with you
Child of sorrow and of woe
It will joy an comfort give you
Take it then where you go.

Precious name, o how sweet
Hope of earth and joy of heav’n

Jesus, Jesus, Jesus 

vertalingvertaling
‘Jezus’ is de mooiste naam die ik ken
Die naam vervult mijn verlangen
Die naam doet mij zingen
Overal waar ik ga

Ik heb een lied in mijn hart
Jezus	fluistert	zacht:
‘Je hoeft niet bang te zijn,
Ik ben altijd bij je’

‘Jezus’ is de mooiste naam die ik ken
Die naam vervult mijn verlangen
Die naam doe mij zingen
Overal waar ik ga

Neem de naam van Jezus met je mee
Bij je zorgen en verdriet
Hij zal je rust geven
Neem dat met je mee

Dierbare	naam,	lieflijke	naam
Hoop voor de aarde, Feest voor de hemel

‘Jezus’ is de mooiste naam die ik ken
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is the sweetest name I know
And He’s just the same
As Hid lovely name
And that’s the reason why I love Him so.

There is a name I love to hear
I love to sing his worth
I sounds like music in my ear
The sweetest name on earth

O how I love Jesus
Because	He	first	loved	me
Praise the name of Jesus

SAMENZANG
DANKT, DANKT NU ALLEN GOD

 Dankt, dankt nu allen God
 met hart en mond en handen,
 die grote dingen doet
 hier en in alle landen,
 die ons van kindsbeen aan,
 ja, van de moederschoot,
 zijn vaderlijke hand
 en trouwe liefde bood.

 Die eeuwig rijke God
 moge ons reeds in dit leven
 een vrij en vrolijk hart
 en milde vrede geven.
 Die uit genade ons
 behoudt te allen tijd,
 is hier en overal
 een helper die bevrijdt.

SLOTWOORD

Die naam is naar waarheid
Mijn Jezus ook waard
Dat is de reden
Waarom ik zo van Hem houd.

Er is Naam die ik graag hoor
Waarvan ik zing
Het klinkt mij als muziek in de oren
De	lieflijkste	Naam	op	aarde.

Ik houd van Jezus
Omdat Hij eerst van mij heeft gehouden
Prijs de Naam van Jezus.
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SAMENZANG
U ZIJ DE GLORIE

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen, in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint’.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen, is mijn glorie groot:
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
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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 tweede avond van Zingen in de Zomer 2022. 
In de maanden juli en augustus van 2022 vinden D.V. nog 6 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 3   .   27 JULI 2022
Christelijk gemengd 

koor Urk
BESCHERMENDE HANDEN
LOCATIE BETHELKERK URK
AANVANG 19.30 UUR
MEDITATIE DS. H.J. ZUIDHOF
BEGELEIDING HENDRIK VAN VEEN 
EN MINNE VELDMAN

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:


