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17 AUGUSTUS 2022

JONG GEMENGD KOOR ‘IMMANUËL’
LOCATIE BETHELKERK URK AANVANG 19.30 UUR MEDITATIE DS. W. P. EMAUS
BEGELEIDING JAAP KRAMER EN JORRIT WOUDT

Immanuel betekent God met ons. Het is ook de titel van een oratorium dat door Johan Bredewout
speciaal voor het jubileren Jong Gemengd Koor Immanuel is geschreven. Het koor bestaat namelijk
40 jaar. Jong Gemengd Koor ‘Immanuël’ zingt graag liederen over houvast in het geloof. Over hoe
God Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven uit liefde voor ons. Om ons te reinigen en te genezen. Die
liederen komen bijzonder uit de verf bij het bijzondere thema van vanavond. Daaronder is ook het
lied ‘Wie had verwacht’, een lied uit het genoemde oratorium. Uit dat lied spreekt de verwondering
over dat God met ons wil zijn en in Jezus Zijn GENEZENDE HANDEN naar ons uitstrekt.
Sinds 1997 (let op: dus 25 jaar!) staat het koor onder leiding van Harm Hoeve. Een veelzijdige en
sympathieke musicus uit Rouveen. Hij vergt het uiterste van de koorleden, maar tilt ze daardoor
naar een hoger plan. De muziek zit in zijn vingers en hij boetseert als het ware met de tonen en
klanken. Dat doet hij op het orgel. Dat doet hij ook met zijn koor. Dit resulteert in een sprankelende
en krachtige koorklank. Het is altijd een lust voor oog en oor om Harm met zijn koor bezig te zien.
Jorrit Woudt is organist. Het is één van zijn favoriete bezigheden: het begeleiden van samenzang.
Hij is dirigent. Wekelijks staat hij op de bok bij verschillende koren. Samen met de zangers en
zangeressen wil hij ontspannen een prestatie neerzetten. Hij is ook een veel gevraagd koorbegeleider
op het orgel, maar ook op de piano kan hij prima uit de voeten. En dat allemaal al 25 jaar lang. Een
mijlpaal waar we ook bij deze Zingen in de Zomer best een applaus voor over hebben.
Voor Jaap Kramer is het alweer de derde keer in dit Zingen-in-de-Zomer-seizoen waarop hij te zien
en te beluisteren valt. En er volgen er nog meer. Ook Jaap is dit jaar al 25 jaar dirigent, maar nog
veel langer met muziek bezig en actief bij Zingen in de Zomer. Jaap werd er als jongeling aan de
haren bijgesleept. Hij begeleidde op zijn twaalfde jaar al de gemeentezang op het orgel. Hij is nu de
belangrijkste muzikale genius van Zingen in de Zomer. Dat doet hij met veel inspiratie en plezier.
Muziek maken met Jaap is intensief maar ook ontzettend leuk.
Dominee Emaus is predikant van de Hervormde gemeente ‘De Bron’ op Urk. Ook hij werkt al
geruime tijd mee aan Zingen in de Zomer: sinds 2017 koppelt hij het thema aan de indringende
boodschap voor iedereen. Vijf jaar. Een lustrum.
Het is dus de avond van de jubilea!
Zingen in de Zomer 2022 | Programma week 6

3

GENEZENDE HANDEN
Een leprapatient vervoegt zich bij Jezus met het gebed: “Heere, zo Gij wilt, Gij kunt mij
reinigen” (Lukas 5 vers 12). Hoe zal Jezus op deze indringende bede reageren?
Hem afwijzen; melaatsheid is immers besmettelijk? Nee, Jezus strekt Zijn hand uit, raakt
hem aan en zegt: “Ik wil, word gereinigd”. Daarmee toont Jezus dat Hij als de Zoon van
God de ziekten de baas is. Hij reinigt deze melaatse van zijn besmetting en richt door Zijn
hand (!) een heerlijk teken van Zijn koninkrijk op waarin niemand meer zeggen zal:
ik ben ziek!
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SAMENZANG
DAAR RUIST LANGS DE WOLKEN
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

LOOF DE KONING, HEEL MIJN WEZEN
Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in Zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Looft Hem als uw vaad’ren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

WELKOM EN GEBED
SAMENZANG
WEES STIL VOOR HET AANGEZICHT VAN GOD
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer,
Die zelf een zonde kent
en ons genade schenkt.
Weest stil voor het aangezicht voor God,
want heilig is de Heer
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Weest stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk,
voor wie gelooft in Hem.
Weest stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
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JONG GEMENGD KOOR IMMANUEL
UIT DE DIEPTEN (PSALM 130)
Melodie: Sergej Visser | Berijming: Rien van den Berg | Bewerking: Lennart Moree
Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schor gebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch
Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag
Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht
Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan u verbonden.
Hij verlost u van uw zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt u vrij

HEER, WIJS MIJ UW WEG
Nienk en Elber Smelt | Arrangement: Harm Hoeve
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
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Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

SAMENZANG
GEEF UW LOT IN HANDEN VAN UW VADER
Geef uw lot in handen van uw Vader.
laat uw toekomst over aan de Heer.
Hart vol onrust, zie, Zijn licht komt nader,
en de bergen werpt Zijn almacht neer.
Rust des hemels, nu door niets bewogen,
hemelvreugde voor ‘t vermoeide hart;
in deez’ schuilplaats, aan haar zorg onttogen,
vindt de ziele rust voor leed en smart.
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BIJBELLEZING
LUKAS 5 VERS 12-16
De reiniging van een melaatse
En toen Hij in een van die steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol melaatsheid was. En
toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad Hem: Heere, als U wilt, kunt U mij
reinigen. En Hij stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de melaatsheid hem. En Hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei
Hij, laat uzelf aan de priester zien, en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft,
tot een getuigenis voor hen.
Het gerucht over Hem verspreidde zich echter des te meer en een grote menigte kwam bijeen om
Hem te horen en door Hem genezen te worden van hun ziekten. Maar Hij vertrok naar de woestijnen
en bad daar.

SAMENZANG
‘DIT IS MIJN TROOST’ (STAANDE)
Melodie: ‘Wie maar de goede God laat zorgen’
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.

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.

ORGELIMPROVISATIE MET AANSLUITEND SAMENZANG
Jorrit Woudt

PSALM 108
Ik zal, o Heer, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
want Uwe goedertierenheid
is tot de heem’len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ’s hemels kringen,
en leer al d’ aard’ uw grootheid zingen.
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JONG GEMENGD KOOR ‘IMMANUEL’
HEER, LEER ONS HART UW LIED
Tekst: J. Paul Willams | Vertaling: Margreeth Ras-van Slooten | Muziek: Joseph F. Martin
Heer, leer ons hart uw lied,
vervul ons met uw woord.
Heer, leer ons hart uw lied,
het mooiste ooit gehoord.
Heer, wij zijn vol dankbaarheid,
voor wat U hebt gedaan.
Heer leer ons hart uw lied,
o Jezus raak ons aan.
Zingend van uw glorie,
volgen wij uw spoor.
Want uw liefde vult ons hart,
maakt ons tot uw koor.
Heer, leer ons hart uw lied,
geef ons uw melodie.
Heer, leer ons hart uw lied,
dan klinkt een harmonie.
Heer, wij zijn vol dankbaarheid,
voor wat U hebt gedaan.
Heer leer ons hart uw lied,
o Jezus raak ons aan.
Kom o bron van alle zegen,
leer ons hart uw melodie,
leer ons hart uw melodie.
Amen.

VERBERG MIJ NU
Nederlandse tekst: Gert van den Vijver | Muziek: Reuben Morgan | Bewerking: Lennart Moree
Verberg mij nu,
onder Uw vleugels Heer.
Houd mij vast,
in Uw sterke hand.
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		 Refrein:
		
Als de oceaan haar krachten toont,
		
zweef ik met U hoog boven de storm.
		
Vader, U bent sterker dan de vloed,
		
dan word ik stil, U bent mijn God.
Vind rust mijn ziel,
in God alleen.
Ken Zijn kracht,
vertrouw Hem en wees stil.
		 Refrein: Als de oceaan...
Vader, U bent sterker dan de vloed,
dan word ik stil, U bent mijn God,
dan word ik stil, U bent mijn God.

SAMENZANG
GA MIJ NIET VOORBIJ O HEILAND
Ga mij niet voorbij o Heiland,
ga mij niet voorbij.
Wijl Gij and’ren zegent, Heiland,
zegen nu ook mij.
		 Refrein:
		
Jezus, Heiland,
		
wees mij nu nabij.
		
Wijl Gij and’ren zegent, Heiland,
		
ga mij niet voorbij.
Voor Uw troon geknield, o Heiland
blijf ik in ’t geloof
Doe mij troost en uitkomst vinden,
houd U niet als doof.
		 Refrein: Jezus, Heiland..
Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland
voor des Vaders troon;
daar wilt Gij mijn Midd’laar wezen.
Hoor mij, Gij Gods Zoon.
		 Refrein: Jezus, Heiland..
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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.
		 Refrein: Jezus, Heiland..

MEDITATIE: GENEZENDE HANDEN
SAMENZANG
PSALM 103
Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t’ achten;
Och of nu al, wat in mij is, Hem preez’!
Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; ‘t is God, die z’ u bewees.
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;
Uw krankheên kent en liefderijk geneest;
Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheên u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.

MUZIKAAL INTERMEZZO: SOLOZANG
Rebekka Post

MAAR ALS ER VERGEVING IS, KAN ER GENEZING ZIJN
Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan,
kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan.
De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd.
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.
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O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet,
ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

SAMENZANG
TROUWE HEERE VAN MIJN LEVEN (STAANDE)
Wijze: Ruwe stormen mogen woeden
Trouwe Heere van mijn leven,
God, bij wie ik vrede vind;
Vader, wil mijn schuld vergeven,
dankbaar leef ik als Uw kind.
Straf van U kan ik niet vrezen,
Want Uw liefde heeft genezen.
Ja, ik weet in zond’ en smart:
U bent Trooster van mijn hart.

U, de Kenner van onz’ harten,
Ziet mijn schuld en kent mijn nood.
Ik weet hoe U in mijn smarten
Redding geeft, zelfs uit de dood.
U ziet in mijn hart de wonden,
Van het lijden aan de zonde.
Christus heeft voor mij voldaan.
Door Zijn bloed neemt Hij mij aan.

LOF ZIJ DE HEER’
Lof zij de Heer’ die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief,
die tot Zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

JONG GEMENGD KOOR ‘IMMANUEL’
WIE HAD VERWACHT
een gedeelte uit het nieuwe oratorium van Johan Bredewout
Tekst: Hans de Ruiter | Muziek: Johan Bredewout
Wie had verwacht dat op een dag
Gods Zoon op aarde kwam.
En als Immanuel beloofd,
Het menszijn op zich nam?
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Wie had verwacht dat Hij als man
De wegen op zou gaan.
De blinden licht in dógen gaf,
De lammen op deed staan?
Wie had verwacht dat Hij op weg.
Zijn schapen roept bij naam.
Als Goede Herder zieken draagt,
En in Zijn stal doet gaan?
Wie had verwacht dat door Zijn woord
Van liefde en van trouw,
Op aarde vast en zeker is,
Dat God van mensen houdt?
Wie had verwacht dat op een dag
Hij ook Zijn leven gaf
En door zijn sterven en Zijn dood
Ik eeuwig leven mag?

OMDAT HIJ LEEFT
Bill en Gloria Gaither
Arrangement: Jack Schrader/Harm Hoeve
Eindeloos lief
had God de wereld.
Hij liet zijn Zoon
naar ons toegaan.
Die stierf aan ’t kruis
Die stierf aan het kruis
om ons te redden…
Maar ‘t open graf getuigt
dat Hij is opgestaan.
Omdat Hij leeft
omdat hij leeft
kijk ik uit naar morgen.
Wat komen gaat
ik durf het aan.
Want in zijn hand
ligt heel mijn toekomst zeker.
Daarom heb ik het leven lief,
omdat Hij leeft.

Zingen in de Zomer 2022 | Programma week 6

13

Eindeloos groot
is zijn genade.
Hij geeft mij moed
om door te gaan.
Hij weet de weg
Hij weet de weg
en wat mij toekomt.
Ik heb het leven lief,
want Hij is opgestaan.
Omdat Hij leeft
kijk ik uit naar morgen.
Wat komen gaat
ik durf het aan.
Want in zijn hand
ligt heel mijn toekomst zeker.
Daarom heb ik het leven lief,
omdat Hij leeft
Hij leeft

SAMENZANG (EN COLLECTE)
O JEZUS, HOE VERTROUWD EN GOED
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in ‘t oor,
Uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor.

Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

HOGER DAN DE BLAUWE LUCHTEN
Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de vader in de Hemel
die van alle kinderen houdt.
Ook voor zieke kinderen zorgt Hij
Kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor de grote en voor de kleine
wil de heer een helper zijn.
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Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handjes saam
Heer die altijd naar ons luistert
Neem dan nu ons danklied aan.

U ZIJ DE GLORIE
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 dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

JONG GEMENGD KOOR ‘IMMANUEL’
ROTS DER EEUWEN
Muziek: Jaap Joh. Kramer | Bewerking: Harm Hoeve
Rots der eeuwen, troost in smart,
vaste grond voor ‘t wank’lend hart,
goed bestand voor storm en vloed,
Jezus, is m’ Uw dierbaar bloed;
daarin vond ‘k steeds al mijn kracht,
zelfs in d’ allerbangste nacht.
Die op eigen kracht vertrouwt,
heeft op losse grond gebouwd.
Eigen werken baten niet.
Slechts die tot de Rotssteen vliedt,
komt gewis aan ‘s hemels kust.
Jezus geeft alleen de rust.
Vaste rots in elke nood,
schuilplaats, zelfs tot in de dood,
G’ ondersteunt, die wank’lend viel.
Trooster der bedroefde ziel,
Jezus, Heiland, Zone Gods,
ja, Gij zijt der eeuwen Rots.
Zingen in de Zomer 2022 | Programma week 6
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SAMENZANG
ZOALS IK BEN
Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt.
O Lam van God, ik kom.

GEBED
JONG GEMENGD KOOR ‘IMMANUEL’
TOEKOMST VOL VAN HOOP
Muziek: Adriaan Roest
Arrangement: Harm Hoeve
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van #hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
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U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort.
Zingend ’t lied van de morgen
tot het nieuwe licht weer gloort.

SLOTWOORD
SAMENZANG
‘K WIL U, O GOD, MIJN DANK BETALEN (STAANDE)
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een Ontfermer waart Gij mij.

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 !

Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
Uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez’ avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.
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Dit was de zesde avond van Zingen in de Zomer 2022.
In de maand augustus van 2022 vinden D.V. nog 2 van deze
samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!

WEEK 7

.

VOLGENDE WEEK:

24 AUGUSTUS 2022

HOLLANDS MANNEN ENSEMBLE
DOORBOORDE HANDEN
LOCATIE BETHELKERK URK
AANVANG 19.30 UUR
MEDITATIE PROPONENT H.J. VAN DER WAL
BEGELEIDING MARTIN ZONNEBERG
EN JAAP KRAMER

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!

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.

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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