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31 AUGUSTUS 2022

HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJAH’
LOCATIE BETHELKERK URK AANVANG 19.30 UUR MEDITATIE DS. MARK DE JAGER
BEGELEIDING HENDRIK VAN VEEN EN JAAP KRAMER

Het oudste koor van Urk. Het Urker Mannenkoor Hallelujah. De eerste berichten dateren uit 1897.
Dus 125 jaar geleden. Een roemrijke tijd en beroemd in binnen- en buitenland. Als het over HET Urker
mannenkoor gaat, dan bedoelen we dit koor. Door de jaren heen is er veel veranderd. Diverse dirigenten
drukten hun eigen stempel. Maar één ding is altijd gebleven. De mannen zingen niet alleen voor zichzelf.
Het gaat om zingend de boodschap uit te dragen van Gods genade voor zondige mensen. Dat is de
constante waarde van Het Urker Mannenkoor.
De Urker Voices is één van de jongste koren van Urk. Het is een ensemble van negen jonge dames met
prachtige stemmen en vocale kwaliteiten. Ze zijn mede ontstaan ter gelegenheid van een kerstconcert van
Het Urker Mannenkoor en hebben sindsdien gewerkt aan eigen repertoire. Ze hebben ook al enige malen
meegewerkt aan activiteiten van Zingen in de Zomer. De helderheid en het plezier in het zingen spat ervan
af. Vanavond wisselen ze in zang af met de mannen waar ze vier jaar geleden ook hun eigen bestaan mee
begonnen.
Sinds 2003 is Bert Moll dirigent van het Urker Mannenkoor. Hij is ook het muzikale brein achter de
Urker Voices. Hij leeft van jongs af in de muziek. Organist, dirigent, producent. In zijn directie legt hij ook
grote nadruk bij tekst en boodschap. Hij vindt dat zangers zich moeten inleven in de tekst. Je moet de
boodschap invoelen. Dan verandert de muziek. Dan treft het lied de emotie, zowel van degene die zing, als
van degene die luistert. Bert Moll weet zijn koren tot op grote hoogte te laten presteren.
‘Gevleugelde vrienden’, ‘Four hands’, ‘Klavierenduo’, ‘Friends in concert’. Geef ze maar een naam. Jaap
Kramer en Hendrik van Veen zijn muzikale vrienden met ongekende kwaliteiten. Ze hebben de afgelopen
jaren elkaar helemaal gevonden. De één op de piano, de ander op het orgel. Ze laten de instrumenten
samenklinken in geweldige ritmes en akkoorden. In die muzikale geest begeleiden ze vanavond ook de
koren, maar vooral onze samenzang. Wat zal het een feest worden. Stromen van zegen! En - niet te
vergeten - beiden zijn onafscheidelijk verbonden met Zingen in de Zomer. We kunnen niet zonder hen,
Voor Mark de Jager is het de eerste keer dat hij de treden van de kansel van de Bethelkerk bestijgt. Deze
Jonge Theoloog des Vaderlands van 2019 is nu sinds 2020 predikant in Dwingeloo. Hij weet als geen
andere de actualiteit om ons heen te verbinden met de waarden van het geloof en het evangelie van onze
Heer. En andersom! In Kruispunt staat een nadere kennismaking met hem. Maar we zullen hem vooral ook
zelf deze avond ontmoeten als hij ons zal wijzen op de ZEGENENDE HANDEN.
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ZEGENENDE HANDEN
Hoe kunnen we Zingen in de Zomer 2022 op de slotavond beter
afsluiten dan met de zegenende handen van Jezus?
Sinds de Hemelvaart leven wij onder die zegenende handen van
onze Heer. Bij alles wat ons in het leven overkomt, bij al onze
vreugde en verdriet, zijn wij veilig onder die handen.
Wat een intiem gebaar van Jezus’ nabijheid voor ons. Ons leven
lang mogen wij weten: deze handen zijn vóór ons om ons de weg
te wijzen, áchter ons om ons te beschermen, ónder ons om ons
op te vangen en te dragen en bóven ons om ons te zegenen.
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IMPROVISATIE OP PIANO EN ORGEL EN SAMENZANG
ER KOMEN STROMEN VAN ZEGEN/TEL UW ZEGENINGEN
(1) Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen,
heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
(2) Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze en vergeet er geen.
Tel ze allen, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit,
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze en vergeet er geen.
Tel ze allen, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
(3) Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Stromen, van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
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KOOR- EN SAMENZANG
GROTE GOD, WIJ LOVEN U
Samenzang
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’
Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan
Samenzang
Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw’ge, ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle eng’len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

DE VREDE VAN GOD
Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam,
in Jezus’ Naam zeegn’ ik u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
6
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WELKOM EN GEBED
URKER VOICES
ADORAMUS TE CHRISTE
Th. Dubois
Adoramus Te Christe
Et benedicimus tibi
Quia per sanctam crucem tuam
Redemisti mundum.
Adoramus te Christe.
Wij aanbidden U Christus en zegenen U
Omdat U door Uw heilig kruis
de wereld hebt verlost
Wij aanbidden en zegen U.

SAMENZANG
ELK UUR, ELK OGENBLIK
Elk uur, elk ogenblik,
Steun ik op U;
Uw woord alleen, o Heer,
vertroost mij nu.
Mijn ziel heeft U van node,
elk uur, elk ogenblik!
O zegen mij, mijn Heiland!
Tot U kom ik!
Leer mij Uw wil te doen
steeds meer en meer;
wil aan mijn ziel Uw woord
vervullen Heer!
Mijn ziel heeft U van node,
elk uur, elk ogenblik!
O zegen mij, mijn Heiland!
Tot U kom ik!
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HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH
VASTE ROTS VAN MIJN BEHOUD
J. van der Waart
Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.
Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’ aardse woon
opklimt tot des rechters troon,Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

VOLLE VERZEEK’RING
P.P. Knapp / K.J. Mulder
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.
		 Refrein
		
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!
Voll’ onderwerping, zijn eigendom,
in Hem te rusten, heerlijk genot.
‘t Eigen ik doden, Zijn wil alleen,
rijk in mijn Heiland, leven voor God.
		 Refrein: Dit is mijn vreugde...
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Volle verlossing, gans vrij te zijn.
‘k Mag alles leggen in Zijne hand.
‘t Harte naar boven, ‘t oog hemelwaarts;
zo Jezus volgen naar ‘t Vaderland.
		 Refrein: Dit is mijn vreugde...

SAMENZANG
HEER IK HOOR VAN RIJKE ZEGEN
Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer;
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.

Ga mij niet voorbij, o Herder!
Maak mij gans van zonden vrij.
Vloeit de stroom van zegen verder,
zegen and’ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja ook mij,
zegen and’ren, maar ook mij.

BIJBELLEZING
PSALM 134
Aansporing om God te loven | Een pelgrimslied.
Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE,
u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat.
Hef uw handen op naar het heiligdom en loof de HEERE.
De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft.

SAMENZANG
PSALM 134 (STAANDE)
Looft, looft nu aller heren Heer;
gij Zijne knechten, geeft Hem eer;
gij, die des nachts Zijn huis bewaakt
en voor Zijn dienst in ijver blaakt.
Heft uwe handen naar omhoog,
slaat naar het heiligdom uw oog
en knielt eerbiedig voor Hem neêr;
looft, looft nu aller heren Heer.
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Dat ‘s Heeren zegen op u daal’,
Zijn gunst uit Zion u bestraal’:
Hij schiep ‘t heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren Heer.

HET URKER MANNENKOOR HALLELUJAH
GROOT IS UW TROUW
K.J. Mulder / B. Moll
Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde,
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

		 Refrein
		
Groot is Uw trouw o Heer, groot is Uw trouw o Heer,
		
Iedere morgen aan mij weer betoond.
		
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
		
Groot is Uw trouw o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
		 Refrein: Groot is Uw trouw o Heer..

PSALM 122
Marco den Toom
Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: “Zie, wij staan
gereed om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga, en doe als wij!”
Dat vreed’, en aangename rust,
en milde zegen u verblij.
Dat welvaart in uw vesting zij,
in uw paleizen vreugd’ en lust.

10

>

Jeruzalem dat ik bemin
Wij treden Uwe poorten in.
Daar staan onze voeten,
Jeruzalem is wèl gebouwd.

>

Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
“De vrede zij en blijv’ in u.
Om ’s Heeren huis, in u gebouwd,
zal ik het goede voor u zoeken”.
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SAMENZANG
TEL UW ZEGENINGEN
Drukken ’s levens zorgen u soms zwaar ter neer.
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan den Heer,
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vliên
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze allen, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, Eng’len luist’ren toe,
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze allen, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

MEDITATIE: ZEGENENDE HANDEN
SAMENZANG
VERVULD VAN UW ZEGEN
Vervuld van Uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier uit dit huis waar Uw stem wordt gehoord
In Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op Uw woord
Om daar in genade
Uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkere dal
Door liefde gedreven
om wie met ons leven
Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
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URKER VOICES
HALLELUJAH
(L. Cohen/tekst: Kelley Mooney)

Vertaling

A crown of thorns placed on His head
He knew that He would soon be dead
He said, “Did you forget me, Father did you?”
They nailed Him to a wooden cross
Soon all the world would feel the loss
Of Christ the King before His Hallelujah

Een doornenkroon geplaatst op Zijn hoofd
Hij wist dat Hij spoedig zou sterven.
Hij zei: “Heeft U mij verlaten, Vader?”
Ze spijkerden Hem aan een houten kruis
Binnenkort zou de hele wereld het verlies voelen
van Christus de Koning nog voor zijn Hallelujah
Halleluja

Hallelujah
He hung His head and prepared to die
Then lifted His face up to the sky
Said, “I am coming home now Father, to you”
A reed which held His final sip
Was gently lifted to his lips
He drank His last and gave His soul to glory

Hij liet Zijn hoofd hangen en bereidde zich voor om te sterven
Toen hief Hij Zijn gelaat naar de hemel en Zei:
‘Ik kom nu thuis Vader, bij U’.
Een stok met daarop Zijn laatste slok
werd zachtjes naar zijn lippen getild
Hij dronk en gaf Zijn ziel over aan Gods heerlijkheid

Hallelujah

Halleluja

Three days went by, again they came
To move the stone, to bless the slain
With oil and spice anointing Hallelujah
But as they went to move the stone
They saw that they were not alone
For Jesus Christ has risen, Hallelujah

Drie dagen gingen voorbij, opnieuw kwamen ze
Om de steen te verplaatsen, om de dode te zalven

Hallelujah

Hallelujah

Met olie en kruiden Hallelujah
Maar de steen was weggerold
Ze zagen dat ze niet alleen waren
want Jezus Christus is opgestaan, Halleluja

SAMENZANG MET URKER VOICES
EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP

(A. Roest)

Urker Voices
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

12
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Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
Samenzang
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
Urker Voices
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
Samenzang
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
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.
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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URKER VOICES
SING TO THE LORD A NEW SONG
J. Haydn/arr. Bert Moll
Sing to the Lord a new song
Sing to the Lord a new song
All the Earth His joyfull chorus
Sing, o sing a new song

Betekenis
Zing voor de Heer op nieuwe wijze
Zing aarde, zijng Zijn Naam ten prijze
Boodschap Zijn heil van dag tot dag,
Wek bij d evolken diep ontzag
Voor ’t wonder van Zijn gunstbewijzen.

SAMENZANG (STAANDE)
OMRING ONS MET UW ZEGEN
Melodie: Eén Naam is onze hope
Omring ons met uw zegen:
ga lichtend voor ons uit.
Wees troost op onze wegen:
Nabijheid, die beduidt
dat wij geborgen leven,
ontferming raakt ons aan.
Uw trouw, met ons verweven,
omringt ons in ’t bestaan.

Omgeef ons met vertrouwen,
dat ons uw toekomst wenkt,
uw liefde mee zal bouwen,
uw Geest ons gaven schenkt.
Ook eng’len zijn uw gaven,
zij geven ons uw kracht.
Uw huis is als een haven
een lichtpunt in de nacht.

HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJAH’
WHISPERING HOPE
S. Winner / B. Moll

|

Naar Hebr. 6:19, 12:1, 1 Thess. 5:8

		 Chorus
		
Whispering hope, whispering hope,
		
Welcome Thy voice, oh how welcome Thy voice.
		
Making my heart, making my heart
		
In this sorrow, this sorrow rejoice.
Soft as the voice as an angel, breathing a lesson unheard,
Hope, with a gentle persuation, whispers here comforting word:
Wait till the darkness is over, wait till the tempest is done.
Hope fort he sunshine tomorrow, after the shower is gone.
		 Chorus

14
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If in the dusk of a twilight, dim be the region a-far
Will not the deepening darkness brighten the glimmering star?
Then when the night is upon us, why should the heart sink away?
When the dark midnight is over, watch fort he braking of day.
		 Chorus
Hope, as an anchor of steadfast, rends the dark veil of our soul
Whither the Master has entered, robbing the grave of its goal.
Come then, o come, glad fruition, come to my sad weary heart;
Come, o Thou blest hope of glory, never, o never depart.
		 Chorus
Vertaling
Fluist’ring (roep) van (de) Hoop, o hoe min ik Uw stem!
Laat mijn hart, ondanks smart (droefheid) zich verblijden in Hem!
Zacht als de stem van een engel, fier als het stil ruisend riet,
zingt, onder schaduw van zorgen, Hoop haar eeuwigheidslied.
Wacht tot de nacht is verdwenen en de storm is bedaard.
Hoop op het zonlicht dat morgen stralen zal over d’ aard.
Lijkt ook bij de scheem’ring van de avond, ’t zonlicht oneindig en ver,
toch dringt door ’t nachtelijk duister, schitterend een hemelse ster.
Waart ook de nacht om ons henen, straks breekt het morgenlicht aan.
Zo zullen w’ook na dit leven, eenmaal in ’t glorielicht staan.
Hoop van een eeuwige leven, Krachtbron die nimmer vergaat.
O, zing ons altijd van Jezus, tot onze ure eens slaat.
Dan zal het oog Hem aanschouwen, Hem die ons harte bemint.
Kom, o gezegende morgen, naar U verlangt Jezus’ kind.

DE HEILIGE STAD 6:15
Adams / B. Moll
Terwijl ‘k eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom.
Ik was in ’t oud Jeruzalem, ‘k stond aan de Tempelzoom.
Ik hoorde kind’ren zingen, een lied vol blijde klank.
En ’t was als paarden engelen, zich juichend aan hun zang.
En ’t was als paarden engelen, zich juichend aan hun zang.
Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge, ’t hosanna voor uw Heer.
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Doch eensklaps werd het alles, zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde en de eng’lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen, toen werd het plots’ling nacht
en klonk van gindse heuveltop, een stem, het is volbracht.
En klonk van gindse heuveltop, een stem, het is volbracht.
Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge, ’t hosanna voor uw Heer.
En verder zag ‘k een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid,
een stad die als een bruid versierd, haar koning wachtend beidt. (verwacht)
‘k Zag straten van het zuiverst goud, door d’ open paar’len poort,
miljoenen gingen uit en in, geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp en cymbelspel, juicht mens en eng’lenstem,
tot eer van God en van het Lam, in ’t nieuw Jeruzalem.
Tot eer van God en van het Lam, in ’t nieuw Jeruzalem.
Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd.
Hosanna in de hoge, hosanna in eeuwigheid.
Hosanna in de hoge, hosanna in eeuwigheid.

SAMENZANG (MET COLLECTE)
DE HEER IS MIJN HERDER
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt m’ als ik viel.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k Zal immer verkeren
in ‘t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m’ altijd.

WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!
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Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen den weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.
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SOLOZANG
‘K LEG MIJN LEVEN IN UW HANDEN
‘k Leg mijn leven in Uw handen
En ik wacht nu op U, Heer
‘k Leg mijn leven in uw handen
Want ik wil vol zijn van U, Heer
Ik hef mijn handen naar U op en ik zie uit naar U
Maak mij stil van binnen en vul mij met Uw Geest
Vul mij nu
‘k Leg mijn leven in uw handen
En ik wacht nu op U, Heer
‘k Leg mijn leven in uw handen
Want ik wil vol zijn van U, Heer
Ik hef mijn handen naar U op en ik zie uit naar U
Maak mij stil van binnen en vul mij met Uw Geest
Vul mij nu
Ik hef mijn handen naar U op en ik zie uit naar U
Maak mij stil van binnen en vul mij met Uw Geest
Vul mij nu
‘k Leg mijn leven in uw handen
En ik wacht nu op U, Heer
‘k Leg mijn leven in uw handen
Want ik wil vol zijn van U, Heer

SAMENZANG
GEBED OM ZEGEN
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
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Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

HET URKER MANNENKOOR ‘HALLELUJAH’ EN URKER VOICES
IN HIS LOVE
Mark Patterson / Bert Moll
Christ has come to be our Shepherd; He has come to be our Guide.
Though we walk the path of darkness, Christ will lead us through the night.
Christ has come to bring salvation; He has come to be our Light.
Christ has come to bring forgiveness; Jesus is the gift of life.
		 Chorus
In His love we have victory, in His sacrifice we have hope again.
		
In His cross we have glory; in His love we have life.
We will dwell in the spirit of God’s holy gift of grace.
We will worship Him and serve Him, we will sing to give Him praise.
We will tell of His goodness, we will share the peace of Christ.
We will tell the wondrous story, Jesus is the Gift of life.
		 Chorus
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God loved the world and He sent His Son that we might believe in Him.
If we believe we will never die, Christ will bring eternal life.
		 Chorus
Vertaling
Christus is gekomen om onze Herder te zijn; Hij is gekomen om onze Gids te zijn.
Ook als wij een donker pad bewandelen, zal Christus ons door de nacht leiden.
Christus is gekomen om redding te brengen; Hij is gekomen om ons Licht te zijn.
Christus is gekomen om vergeving te brengen; Jezus is het Geschenk des levens.
		 Refrein
		
In Zijn liefde hebben wij de overwinning, door Zijn lijden hebben wij weer hoop.
		
In Zijn kruis hebben wij glorie, door Zijn liefde hebben wij leven.
We verblijven in de geest van Gods heilige genadegave.
We zullen Hem aanbidden en Hem dienen, we zullen zingen om Hem te loven.
We zullen vertellen van Zijn goedheid, we zullen de vrede van Christus delen.
We zullen het wonderlijke verhaal vertellen, Jezus is het Geschenk des levens.
		 Refrein
God had de wereld zo lief dat Hij Zijn Zoon zond opdat wij in Hem zouden geloven.
Als we geloven zullen we niet sterven, Christus zal het eeuwige leven brengen.
		 Refrein

SLOTWOORD EN GEBED
SAMENZANG
ZEGEN ONS ALGOEDE
Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.
Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.
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URKER VOICES
THE LORD BLESS YOU AND KEEP YOU
(J.W. Rutter) 3:00
The Lord bless you and keep you
the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you
the Lord lift up the light of his countenance upon you and give you peace.
Amen.

ZEGEN (STAANDE)
SAMENZANG
GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN
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.
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.
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.
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.
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In Goede Handen
‘In Goede Handen’ wat wil dat precies zeggen?
Dat hoopt Zingen in de Zomer je dit seizoen uit te leggen.
Acht avonden lang sta je hierbij stil,
en zul je horen wat dat je allemaal zeggen wil.

Jezus’ scheppende handen wilden jou het leven schenken.
Samen met Zijn Vader maakten Zij alles wat je maar kan bedenken.
Hij maakte jou uniek en precies hoe Hij je heeft bedoeld.
Hij kent je als geen ander en weet precies hoe jij je voelt.

De bevrijdende handen van Jezus willen je verlossen van de slavernij.
Van de listen van de duivel en zijn ellendige heerschappij.
Ook al heb je nog dagelijks te strijden tegen het kwade,
Jezus schenkt je een leven in vrijheid en onverdiende genade.
De handen van Jezus willen je beschermen waar je ook gaat.
Hij wil er voor je zijn als je Hulp en Toeverlaat.
In Zijn handen mogen we schuilen tegen alle gevare.
Hij is voor en achter je en wil je behoeden en bewaren.

Ken jouw leven soms ook van die moeilijke dagen,
dat je denk: hoe verwerk ik toch al die tegenslagen?
Jezus’ handen willen je dragen keer op keer,
want juist in zwakte ben je sterk in de kracht van de Heer.

Jezus’ handen genezen je allerdiepste wonden,
ze worden door Hem met zorg en liefde verbonden.
En al blijft er later een zichtbaar teken ontstaan,
laat dat een herinnering zijn voor wat Hij toen voor jou heeft gedaan.
Jezus handen’ werden doorboord en aan het kruis geslagen,
daar wilde Hij jouw schuld en zonden op zich dragen.
Zijn doorboorde handen brachten redding en leven.
Alles wat Jezus had, heeft Hij voor jou opgegeven.

Tenslotte ontvang je uit Jezus’ handen Zijn onmisbare zegen,
want doe heb je nodig in al je plannen en op al je wegen.
Onder Zijn zegen mag je ook voor anderen tot zegen zijn.
Wees een lichtje in deze donkere wereld, ook al is het maar heel klein.
Bij Jezus ben je ‘In Goede Handen’ dat heeft Hij zelf gezegd.
Maar het is aan jezelf of jij je handen in die van Jezus legt.
Want waar de weg je brenge moge aan Jezus’ trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.

Samenwerking van Janneke Kunst in Opdracht en Hendrik Korf

Jezus’ gevouwen handen leren je bidden en tot Zijn Vader te gaan.
En zou een Vader Zijn kinderen ooit met lege handen laten staan?
Van het gebed mag je grote dingen verwachten, als je maar gelooft.
Want Jezus bid en pleit voor jou, dat heeft Hij zelf beloofd.

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!

ZINGEN IN DE ZOMER IS MAAR EEN
PAAR ‘KLIKJES’ WEG
We hebben inmiddels meer dan 15.500
vaste abonnees van ons YouTube-kanaal
en dat aantal groeit nog steeds. De
uitzendingen en clips zijn in totaal meer
dan 23 miljoen keer aangeklikt. Dat is
echt geweldig! Inmiddels zijn we bezig
om de website van Zingen in de Zomer te
vernieuwen om deze ook via de mobiele
telefoon goed leesbaar te maken. Daar is
onze webmaster Lub Ras de laatste tijd heel
druk mee geweest. De vernieuwde website
zal vanaf 7 juli in de lucht zijn. Het adres
blijft hetzelfde: www.zingenindezomer.nl.
Voor het bekijken van de video’s en de
clips is er inmiddels ook een aparte site
gelanceerd: www.zingenindezomer.tv.

Per rubriek (bijv. per koor/solist) of per jaar
(per avond of middag) kunt u selecteren
welke video’s u wilt bekijken. Ook kunt u
zoeken. Het maakt het allemaal nog mooier
en gemakkelijker.
Ook op YouTube kunt u de videoverslagen
van de zangavonden of uitgelichte videoclips
terugkijken. Ook blijven we op Facebook
actief met een eigen pagina (https://www.
facebook.com/zingenindezomer) en de groep
van de Zingen in de Zomer vriendenkring
(https://www.facebook.com/groups/
zingenindezomer). Zingen in de Zomer
is nooit meer als een paar klikjes van u
verwijderd.

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

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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