
Solus Christus! Jezus alleen. Zijn leven, zijn sterven en zijn opstanding uit de dood. 
Hij is voor ons de weg, de waarheid en het leven. De weg naar God, onze Vader. De 
weg naar het Vaderhuis. Jezus alleen is onze houvast in leven en in sterven. De me-
ditatie heeft als achtergrond het verhaal van Golgotha. Jezus hangt aan het kruis 
tussen misdadigers. Bij de ene misdadiger gaan onverwacht de ogen open. Jezus 
is niet de mislukte Messias voor wie hij Hem hield. Hij is Wie Hij zegt te zijn, en 
daarom de enige Toegang tot Gods paradijs. Deze man heeft Gods heil met zijn 
strijd tegen de Romeinen geen stap dichterbij gebracht. Zijn inspanningen liepen 
op niets uit. Hij leert zich toevertrouwen aan Jezus alleen. Zo leert Hij ons het 
meest wezenlijke: een mens heeft uit zichzelf niets in te brengen. Slechts het 
vertrouwen van een arme zondaar op Christus en zijn werk doet delen in Gods 
heerlijke toekomst. De koren onderstrepen dit. Eigenlijk gaan alle liederen over 
onze Heere Jezus Christus. Met Paulus hebben ze besloten ‘niets te zingen an-
ders dan de gekruisigde en opgestane Heer.
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MEDITATIE: DS. E.J. TERPSTRA  |  SOLISTEN: 
JANTINA HAKVOORT-DE BOER, JANNEMARRIE MEUN-DE BOER

ORGEL: BASTIAAN STOLK  |  PIANO: JAAP KRAMER
ENSEMBLE: MARIEKE BOOY (VIOOL), IRENE BOSSIER (VIOOL), ANNE 

COPPOOLSE (ALTVIOOL), COR COPPOOLSE (CELLO), NIENKE KOSTERS 
(CONTRABAS), ERICA VOGEL (DWARSFLUIT), 

LEON KOPPELMAN (PANFLUIT), RUTGER STOEL (HOBO)

Week 7
Woensdag 23 augustus 2017

Alles rust op Jezus

Christelijk Gemengd Koor ‘Excelsior’ (URK)

Christelijk Gemengd Koor ‘Shalom’ (IJSSELMUIDEN)
Gereformeerd Gemengd Koor ‘Zingt voor Hem’ (OMMEN E.O.)

ONDER LEIDING VAN MINNE VELDMAN
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Christelijk Gemengd Koor ‘Excelsior’
Excelsior is het Urker koor met de oudste papieren: haar geschiedenis begint al in 1892. 
Maar het koor is nog altijd springlevend en heeft opvallend veel jonge zangers en zan-
geressen in de gelederen. De stemmen combineren tot een bijzondere, warme en vitale 
klank en uitstraling. En de liederen spreken veel mensen aan: mooi, eigentijds en met 
een rijke inhoud. Excelsior zingt deze avond samen met leden van twee andere koren 
van Minne Veldman: Zingt voor Hem (Ommen) en Shalom (IJsselmuiden): een mooi groot 
samengesteld koor! 

Minne Veldman - DIRIGENT
Na 19 jaar ‘op de bok’ te hebben gestaan, neemt Minne Veldman afscheid van ‘zijn’ Ex-
celsior. Sinds 1998 was hij dirigent. Eerst van voorloper ‘Adoramus’ en sinds de fusie van 
2006 onder de naam ‘Excelsior’. Afscheid nemen doet toch altijd een beetje pijn. Mooie 
herinneringen overheersen. Het laatste optreden gaat geheel in stijl: steeds hoger (ex-
celsior). Het optreden met koor en muzikanten bij Zingen in de Zomer belooft een mooi 
slotakkoord te worden.

Muzikale medewerking

Bastiaan Stolk - ORGEL
In het ‘dagelijkse leven’ is Bastiaan de organist van het Vierdagorgel van de ‘Kerk op de 
Markt’ (Oude Kerk) van Veenendaal. Beroemde musici leerden het spel aan deze ver-
dienstelijk leerling, want deze jonge orgelvirtuoos (deze zomer wordt hij 31 jaar) werd 
vorig jaar winnaar van de EO-verkiezing van de beste organist van Nederland.

Jaap Kramer - PIANO
Eigenlijk is het noemen van de naam voldoende. Jaap Kramer is Zingen in de Zomer. Al 
vanaf zijn 12e jaar beroert hij de witte en zwarte toetsen tijdens de zomerse middagen 
en – avonden. Voor hem is muziek maken synoniem van plezier, leven, genieten en God 
in lied en spel daarvoor loven en danken. Het is een lust om met deze zomerse muziek-
meester te kunnen samenwerken.
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KUSSENTJES
In de bank waarin u zit, treft u soms kussentjes aan van zondagse kerkgangers. 
Ons vriendelijk doch dringend verzoek is om deze op hun plek te laten liggen.

SOLOZANG
Jezus alleen
 Solo:
 Jezus alleen, ik bouw op Hem,
 Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
 Door stormen heen hoor ik Zijn stem,
 dwars door het duister van de nacht.
 Zijn woord van liefde dat mij sust,
 verdrijft mijn angst, nu vind ik rust.
 Mijn vaste grond, mijn fundament,
 dankzij Zijn liefde leef ik nu.

 En door Zijn offer werd ik vrij, 
 Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
 ontnam de dood Zijn heerschappij; 
 dankzij Zijn sterven leef ik nu.

 Sinds Hij verrees in heerlijkheid,
 ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
 Ik leef in Hem en Hij in mij; 
 dankzij Zijn bloed ben ik nu vrij.

 Geen levensangst, geen stervensnood; 
 dat is de kracht, waar ik in sta. 
 Van eerste stap tot aan de dood,
 leidt Hij de weg waarop ik ga.
 Geen duivels plan of aards bestaan,
 kan mij ooit roven uit Zijn hand. 
 Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; 
 in die verwachting houd ik stand.

 Jezus alleen werd mens als wij,
 klein als een kind, in kwetsbaarheid.
 Oneindig veel hield Hij van mij,
 leed om mijn ongerechtigheid.

 Daar in het graf, in dood gehuld,
 leek als Zijn macht te niet gedaan.
 Maar, o die dag, dat werd vervuld,
 Jezus, de Heer is opgestaan.

 Hij is de rots waarop ik sta
 De vaste grond van mijn bestaan
 De vaste grond van mijn bestaan
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SAMENZANG: HOUD HET VUUR BRANDEND
Mensen van het vuur zijn wij
Wijze: Here Jezus om Uw Woord

 Mensen van het vuur zijn wij
 door de vlam die eens ontstoken,
 hartgericht, verblijdend vrij,
 oude grenzen heeft doorbroken.
 Gids van nieuwe vergezichten,
 leer ons op uw Geest te richten.

Jezus, Gij mijn kracht en leven
Wijze: zouden wij ook eenmaal komen

 Overstroom geheel mijn harte,
 Heiland, met Uw liefdevuur!
 Laat de liefde brandend blijven
 in mijn ziel van uur tot uur.
 Jezus, Gij mijn kracht en leven!
 Jezus, Gij mijn kracht en leven!
 Jezus, Gij mijn kracht en leven,
 ‘k zal met U verwinnaar zijn.

DE KOREN ZINGEN
Jubilate, zing tot God!
Tekst & muziek: Dave & Jean Perry
Arrangement: Minne Veldman

 Jubilate, jubilate, zing tot God een jubelend lied.
 Jubilate Deo, zing een jubelend lied voor de Heer!

 Kom, dien de Heer met een vreugdevol hart.
 Dien de Heer met lof en aanbidding.
 Kom tot de Heer, Hem komt toe alle eer.
 Breng Hem nu dank. 
 Prijs Zijn naam en wees blij!

 Vaste rots van mijn betrouwen,
 schuilplaats in de felste strijd,
 rekenend op Uw beloften,
 ben ‘k verwinnaar t’ allen tijd
 Jezus, Gij mijn kracht en leven!
 Jezus, Gij mijn kracht en leven!
 Jezus, Gij mijn kracht en leven,
 ‘k zal met U verwinnaar zijn.
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 Jubilate, jubilate, zing tot God een jubelend lied.
 Jubilate Deo, zing een jubelend lied voor de Heer!

 Want de Heer alleen is God en Hij heeft ons geschapen.
 Hij leidt ons veilig in Zijn grazige weide.
 Ja, de Heer, Hij is genadig en groot in Zijn ontferming.
 Zijn waarheid en Zijn trouw staan vast tot in eeuwigheid.

 Jubilate, jubilate, zing tot God een jubelend lied.
 Jubilate Deo, zing een jubelend lied voor de Heer!

 Jubilate! Zing nu een lied voor de Heer.
 Jubilate! Breng Hem de lof en de eer.
 Jubilate! Zing nu dit lied.
 Zing een jubelend lied voor de Heer!

WELKOM

SAMENZANG
Psalm 62
 Mijn ziel is immers stil tot God;
 Van Hem wacht ik een heilrijk lot;
 Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
 Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
 Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
 Ik zal geen grote wank’ling vrezen.

GEBED

 In God is al mijn heil, mijn eer,
 Mijn sterke rots, mijn tegenweer;
 God is mijn toevlucht in het lijden.
 Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
 Stort voor Hem uit uw ganse hart:
 God is een toevlucht t’ allen tijde.



ZINGEN IN DE ZOMER 2017 8

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?

BIJBELLEZING
Lucas 23 : 33 - 43
De kruisiging
Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de 
misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde.

En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn 
kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun 
leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de 
Christus is, de Uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brach-
ten Hem zure wijn. En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos dan Uzelf. En er 
was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: 
DIT IS DE KONING VAN DE JODEN.

En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, 
verlos dan Uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God 
niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf 
overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei 
tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.
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DE KOREN ZINGEN
Kom maar bij Mij
Tekst: Phil Thomson & Eric Lagerström
Vertaling: Margreeth Ras-van Slooten
Muziek: Eric Lagerström
Arrangement: Minne Veldman
Solo: Jantina Hakvoort

 Kom maar bij Mij, 
 Ik geef rust voor je geest.
 Ik maak weer heel 
 wat kapot is geweest, in jou.
 Ben je vermoeid,
 je gedachten verward?
 Het wonder van Mijn liefde
 brengt weer hoop in je hart.

 Ik vergeet je niet,
 Ik deel jouw verdriet
 als je hart het uitschreeuwt
 in de nacht.

 Kom maar bij Mij, 
 Ik geef rust voor je geest.
 Ik maak weer heel 
 wat kapot is geweest, in jou.
 Ben je vermoeid,
 je gedachten verward?
 Het wonder van Mijn liefde
 brengt weer hoop in je hart.

 Ik wil zo graag
 dat je Mijn liefde kent,
 dat jij gelooft
 dat Ik dicht bij je ben, altijd.
 Mijn licht in jouw nacht,
 als teken van trouw.
 De warmte van Mijn liefde
 is steeds heel dicht bij jou.

 Want Mijn juk is zacht
 en Mijn last is licht.
 Kom toch bij Mij,
 dan geef Ik je kracht.
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SAMENZANG: JEZUS, DE VASTE GROND ONDER ONZE VOETEN
Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta 
Instrumentaal intermezzo: Hoe groot zijt Gij / Heer U bent mijn leven
arrangement: Minne Veldman

 Solisten:
 Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
 Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
 Uw woord is mijn pad, de weg waarop ik ga,
 zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
 Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
 Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

 Allen:
 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
 Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart.
 En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
 Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los.
 Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
 en in Uw vergeving leef ik nu.

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

Ik heb de vaste grond gevonden
 Allen:
 Ik heb de vaste grond gevonden
 waarin mijn anker eeuwig hecht
 de dood van Christus voor de zonden
 van eeuwigheid als grond gelegd
 Die grond zal onverwrikt bestaan
 als aard’ en hemel ondergaan

 Ik geloof in U, geboren uit een maagd,
 eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.
 U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons,
 één met God de Vader en verenigd met Uw volk,
 tot de dag gekomen is van Uw wederkomst,
 dan brengt U ons thuis in Gods rijk.
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Hij is de rots waarop ik sta
 Solisten:
 Ik bouw op Jezus, anders niet
 het is Zijn bloed dat redding biedt
 Wie op Hem hoopt,
 wordt niet beschaamd
 Ik steun alleen op Jezus’ naam

 Ook als de nacht mijn zicht vervaagt
 toont Hij Zijn liefde die mij draagt
 Al woeden stormen om mij heen
 mijn anker rust in Hem alleen

 Ik bouw op Jezus, anders niet; 
 het is Zijn bloed dat redding biedt
 Ik bouw op Jezus, anders niet; 
 het is Zijn bloed dat redding biedt 

 Allen:
 Ik bouw op Jezus, anders niet;
 het is Zijn bloed dat redding biedt

 Want Zijn belofte en Zijn bloed
 die doen mij sterk staan in de vloed
 Als alles wankelt rondom mij
 mijn fundament, mijn hoop blijft Hij

 Hij is de rots waarop ik sta
 de vaste grond voor mijn bestaan
 de vaste grond voor mijn bestaan

 Solisten:
 De vaste grond voor mijn bestaan.

 Hij is de rots waarop ik sta
 de vaste grond voor mijn bestaan
 de vaste grond voor mijn bestaan

 Hij is de rots waarop ik sta
 de vaste grond voor mijn bestaan
 de vaste grond voor mijn bestaan

 Wanneer Hij komt met luid geschal,
 weet ik dat Hij mij kennen zal
 Bekleed met zijn gerechtigheid
 ben ik van Hem in eeuwigheid

 Hij is de rots waarop ik sta
 de vaste grond voor mijn bestaan
 de vaste grond voor mijn bestaan
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Vaste Rots van mijn behoud
 Allen:
 Vaste Rots van mijn behoud,
 als de zonde mij benauwt,
 laat mij steunen op Uw trouw,
 laat mij rusten in Uw schaûw,
 waar het bloed door U gestort,
 mij de Bron des Levens wordt.

MEDITATIE
Alles rust op Jezus
SAMENZANG
Vaste Rots van mijn behoud
 Zie, ik breng voor mijn behoud
 U geen wierook, mirr’ of goud.
 Moede kom ik, arm en naakt,
 tot de God, Die zalig maakt,
 Die de arme kleedt en voedt,
 Die de zondaar leven doet.

DE KOREN ZINGEN
Eenzaamheid
Tekst & melodie: Charles Groot
Arrangement: Minne Veldman

 God, ’t is donker en U bent zo ver,
 ’t is alsof de zon nooit meer zal schijnen.
 Ziet U niet mijn eenzaamheid,
 angst, pijn en mijn verlorenheid.
 God, ik schreeuw het uit, 
 waar moet ik heen als U mij niet begrijpt, 
 waar moet ik heen?

 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.

 God, ’t is donker, nergens zie ik licht,
 ‘k ben alleen en zonder idealen.
 Als U dan mijn Vader bent,
 waarom hebt U zich dan afgewend?
 God, ik schreeuw het uit,
 waar moet ik heen als U mij niet meer hoort,
 waar moet ik heen?
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 God, ik weet het wel, ‘k ben nooit alleen,
 U regeert, bij U ben ‘k veilig.
 Heer, vergeef toch mijn opstandigheid,
 laat mij leven in Uw zonneschijn.
 God, ik dank U wel,
 U hebt mijn leven in Uw sterke hand,
 ik zing het uit:

Ik zal er zijn
Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán & Adrian Roest
Arrangement: Minne Veldman

 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

SAMENZANG: ALLES RUST OP JEZUS: Machtig God Sterke rots
Instrumentaal intermezzo : Machtig God, sterke rots / Jezus mijn Heiland
arrangement: Minne Veldman

 Machtig God, sterke Rots,
 U alleen bent waardig.
 Aard’ en hemel prijzen U,
 glorie voor uw naam.
 Prijst de Vader, prijst de Zoon.
 Prijst de Geest, die in ons woont.
 Prijst de Koning der heerlijkheid.
 Prijst Hem tot in eeuwigheid.

 Niets kan mij meer van U scheiden,
 machten, krachten, lijden of nood,
 heden, toekomst, lengte, diepte,
 honger, armoe of de dood.

 Dank zij U, Heer!
 Halleluja!

 Een boog in de wolken als teken van trouw
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige Naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 Uw Naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
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Veilig in Jezus’ armen
 Jezus mijn dierb’re toevlucht,
 Jezus, U stierf voor mij.
 Dat op die rots der eeuwen
 eeuwig mijn hope zij.
 Heer, laat mij lijdzaam wachten,
 totdat het duister vliedt
 en ’t oog aan gindse kusten
 Uw heillicht gloren ziet.
 Veilig in Jezus’ armen,
 veilig aan Jezus’ hart.
 Daar in Zijn teer erbarmen,
 daar rust mijn ziel van smart.

Welk een vriend is onze Jezus
 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 neer.
 Juist omdat we ‘t al niet brengen 
 in gebed tot onze Heer.

Jezus is mijn toeverlaat
 Jezus is mijn toeverlaat.
 Hij, mijn Heiland, is het leven.
 Ik zal aan Gods wijze raad
 mij blijmoedig overgeven.
 Jaagt de dood nog angsten aan,
 Hij, mijn Heiland, heeft voldaan.

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.

 O naam, eeuwige ademtocht
 een sterveling ben ik,
 Als eens mijn eigen adem stokt 
 dan draagt mij uw muziek.
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DE KOREN ZINGEN
Now Let Us All Praise God and Sing
Tekst en muziek: Gordon Young

 Now let us all praise God and sing
 our great Redeemer’s praise;
 that we may all with one accord
 our joyfull voices raise.
 Sing Alleluia!

 All ye servants of the Lord,
 praise Him forever,
 sing Yehovah’s mighty power,
 praise Him forever.
 Sing of His righteousness,
 praise Him forever.

 So let us all praise God and sing
 our great Redeemer’s praise;
 that we may all with one accord
 our joyfull voices raise.
 Sing Alleluia!

A Clare Benediction
Tekst & muziek: John Rutter

 May the Lord show his mercy upon you;
 may the light of his presence be your guide;
 may He guard you and uphold you;
 may His spirit be ever by your side.

 When you sleep, may his angels watch over you;
 when you wake, may He fill you with his grace;
 may you love Him and serve Him all your days,
 then in heaven may you see His face.

 Vertaling:
 Laten wij nu allen God prijzen en bezingen
 en onze grote Verlosser loven,
 opdat wij allen eensgezind 
 onze blijde stemmen verheffen.
 Zing Halleluja!

 Al gij dienaren van de Heer,
 looft Hem voor altijd,
 bezingt Jahweh’s machtige kracht,
 looft Hem voor altijd.
 Zing van Zijn gerechtigheid,
 looft Hem voor altijd.

 Laten wij dus allen God prijzen en bezingen
 en onze grote Verlosser loven,
 opdat wij allen eensgezind 
 onze blijde stemmen verheffen.
 Zing Halleluja!

 Vertaling:
 Moge de Here Zijn genade over je laten zien;
 moge het licht van Zijn aanwezigheid je gids 
 zijn; moge Hij je leiden en ondersteunen;
 moge Zijn Geest altijd met je meegaan.

 Als je slaapt, zullen Zijn engelen over je waken;
 als je wakker bent, zal Hij je vullen met Zijn 
 genade;
 moge je Hem liefhebben en dienen al je dagen,
 opdat je in de hemel Zijn aangezicht zult zien.
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COLLECTE EN SAMENZANG: JEZUS VERLOSSER
Mijn Jezus, ik hou van U
 Mijn Jezus, ik hou van U,
 ik noem U mijn vriend.
 Want U nam de straf op U,
 die ik had verdiend.
 De grote Verlosser,
 mijn Redder bent U;
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu.

Heerlijk is uw naam
 Solisten:
 Heerlijk is uw naam
 Heerlijk is uw naam
 Hoog verheven en vol van kracht.
 Heerlijk is uw naam
 Jezus, Jezus.
 Heerlijk is uw naam

Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel
 Voor uw liefde, Heer Jezus, Dank U wel
 Voor uw liefde, Heer Jezus, Dank U wel
 Wij aanbidden U, Heer.
 U komt toe alle lof en eer.
 O, Heer, wij prijzen uw naam!

Dierb’re Heiland, mijn Verlosser
 Dierb’re Heiland, mijn Verlosser
 ‘k Ben de Uwe Godd’lijk Lam
 In uw bloed ben ik gereinigd
 lof en ere zij het Lam
 Lof en ere, halleluja 
 Lof en ere zij het Lam.
 In uw bloed ben ik gereinigd 
 lof en ere zij het Lam 

 Allen:
 Heilig lam van God.
 Heilig lam van God.
 Dat de zonde der wereld droeg.
 Heilig lam van God.
 Jezus, Jezus.
 Heilig lam van God.
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KOOR- EN SAMENZANG
Jezus Hij is Koning
 Jezus heeft ons vrijgekocht,
 Jezus heeft ons vrijgekocht,
 vrijgekocht door ‘t dierbaar bloed.
 Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof:
 Jezus heeft ons vrijgekocht.

Samen in de naam van Jezus
 Prijst de Heer, de weg is open
 naar de Vader, naar elkaar.
 Jezus Christus, Triomfator,
 mijn Verlosser, Middelaar.
 Vader, met geheven handen
 breng ik U mijn dank en eer.
 ‘t Is uw Geest die mij doet zeggen:
 Jezus Christus is de Heer!

GEBED

DE KOREN ZINGEN
Amen, kom, Here Jezus, kom
Tekst: Hans de Ruiter Muziek: Johan Bredewout
Finale uit Oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’

 Samen heffen wij de handen, 
 zien verlangend in geloof,
 wachtend op die grote morgen, 
 als de Heer komt van omhoog.

 Amen. 
 Kom, Here Jezus, kom. 
 Amen.
 

 Jezus, Hij zal komen
 Jezus, Hij zal komen
 Komen zal Hij met gejuich
 Ja, diep in mijn hart leeft dit geloof
 Jezus, Hij zal komen

 Eenmaal zal die dag toch komen, 
 gaat de roep de wereld om.
 Stem dan in met alle heil’gen: 
 Amen, kom, Heer Jezus, kom.

 Ja, Hij komt, ja, Hij komt, 
 Hij is de Alpha, de Omega, 
 Hij heeft het laatste woord.
 Ja, Hij komt, ja, Hij komt,
 het nieuw Jeruzalem, 
 als een bruid voor onze Heer.
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SAMENZANG
Hemelse Vader, wij brengen U de eer
 
 Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht
 Jezus de Koning, die alles heeft volbracht
 Jezus zal heersen ook nu in onze tijd
 Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid
 Jezus is koning nu en in der eeuwigheid.

SLOTWOORD

SLOTZANG
Wij hebben de verlossing
 Wij hebben de verlossing
 door Jezus’ dierbaar bloed;
 wij hebben de verzoening, 
 o, welk een kostbaar goed!
 Wij hebben ‘n Hogepriester,
 Die voor ons bidt en pleit
 wij hebben ‘n schone erf’nis,
 straks in de eeuwigheid.

 Wij hebben nu de toegang
 tot Gods genadetroon.
 Wij hebben in’t vooruitzicht
 een gouden levenskroon.
 Wij hebben zelfs bij ’t sterven 
 altijd weer goede moed,
 En hebben Gods verzeek’ring: 
 alles werkt mee ten goed’
  Refrein

 Refrein:
  Eén in de naam van Jezus 
  één zin en één gemoed,
  één in ‘t geloof der Schriften,
  één in ‘t verzoenend Bloed.
  Eén Vader, Die ons liefheeft,
  één Zoon, Die stierf aan ’t kruis,
  één Geest, Die leidt door ’t leven, 
  en straks één Vaderhuis.
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HEEFT U AL UW STELLING OP DE DEUR BIJ DE BETHELKERK (URK) 
GETIMMERD?
Nog twee woensdagen kunt u uw stellingen op de deur spijkeren bij de Bethelkerk. 
Heeft u een wens, een stelling, een groet of iets op uw hart, alles kan.

PARKEERTERREIN BIJ DE SLIKHOOGTE IS UITGEBREID
Onderaan de slikhoogte (tussen Wijk 6 en Burg. van Suchtelenlaan) is het parkeerterrein 
uitgebreid met 144 parkeerplaatsen! Bovendien is dit parkeerterrein op loopafstand van 
het Kerkje aan de Zee en de Bethelkerk.

P

B E T H E L K E R K
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Zingen in de zomerdag

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 2017
11.00 uur-18.00 uur: Montmartre op Urk
12.00 uur: Bethelkerk, stil moment
14.00 uur: Bethelkerk, Petra Kramer, Jeannette Hartman-Kramer en At Once
15.15-16.00 uur: Kerkje aan de Zee, openstelling voor bezichtiging
16.00 uur: Bethelkerk, orgelconcert Minne Veldman
19.30 uur: Bethelkerk, zangavond Chr. Mannenkoren ‘Soli Deo Gloria’ en ‘Ichthus’

Orgelzomer 2017 Bethelkerk Urk
30 AUGUSTUS  -  16:00 UUR  -  MINNE VELDMAN
Minne Veldman (1980) woont nu 20 jaar op Urk, is organist van de Re-
hobothkerk en dirigent van 5 koren. Ook als componist van orgel- en 
koormuziek staat hij zijn mannetje. Maar hij is vooral concertorganist. 
Met maar liefst 50 orgelconcerten per jaar behoort hij tot de bekend-
ste en meest gevraagde organisten van Nederland.

FEESTELIJKE SLOTMIDDAG 

‘At Once’ & Friends
Het sluitstuk van het Zingen in de Zomer be-
looft nu alweer (zoals u dat van ons gewend 
bent) een onvergetelijke feestdag te gaan 
worden. Medewerking aan deze slotmiddag 
wordt verleend door o.a. At Once. Deze Ur-
ker vrienden (Jaap Kramer, Marco Hoorn en 
Jacob Schenk) zijn muzikale alleskunners. 

Naast prachtige stemmen kunnen ze ook op 
bijna elk muziekinstrument goed uit de voe-
ten. Ook zullen, zoals het al jaren een goede 
gewoonte is, Petra Kramer (de moeder van 
Jaap) en zusje Jeannette Hartman-Kramer 
meezingen. En, omdat het de laatste middag 
is, kunt u vast op een aantal bijzondere ver-
rassingen rekenen!

Dus mis het niet!
30 augustus 2017 om 14:00 uur in de 
Bethelkerk.



Bezoek ook onze website:

WWW.ZINGENINDEZOMER.NL
Met foto, film en zang. U kunt clips van deze avond in de komende dagen terug zien!

Bezoek ook de facebook pagina’s van Zingen in de Zomer

https://www.facebook.com/zingenindezomer
https://www.facebook.com/zingenopurk

of wordt lid van de vriendenkring
https://www.facebook.com/groups/zingenindezomer

Elke werkdag t/m woensdag 30 augustus bent u van 14.00 uur tot 15.00 uur van 
harte welkom in het Kerkje aan de Zee voor een afwisselend progamma van solo- en 
samenzang, declamatie, orgelspel en gesproken woord.

Na afloop bent u hartelijk uitgenodigd een kopje koffie of thee met ons te 
drinken.

TOT SLOT
Dit was de zevende avond van het Zingen in de Zomer 2017. In de maand augustus 
van 2017 vindt D.V. nog één van deze samenzangavonden plaats. 
U bent ook daar hartelijk welkom.

Volgende week, 30 augustus 2017:

MEDITATIE: DS. D. WOLTERS  |  DIRIGENT: JAAP KRAMER
AANVANG: 19:30 UUR  |  LOCATIE: BETHELKERK URK

ORGEL: MARTIN ZONNENBERG EN JAAP KRAMER
PIANO: JAAP KRAMER, MARTIN ZONNENBERG EN HENDRIK VAN VEEN

Alleen God de eer

Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom! Woensdag: Zingen-in-de-Zomer-dag op Urk

21ZINGEN IN DE ZOMER 2017 

Chr. Mannenkoor ‘Soli Deo Gloria’
EN CHR. SLIEDRECHTS MANNENKOOR ‘ICHTHUS’

THEMA:
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VRIENDENKRING ZINGEN IN DE ZOMER
Graag zou dhr./mevr.:

Adres:

Postcode:  Plaats:

E-mail:

 Door de Nieuwsbrief en het Kruispunt op de hoogte blijven
 van het werk van Zingen in de Zomer.

NB: Alleen invullen indien u nog niets ontvangt.
 Kruispunten van 2017 vindt u bij de ingang van de Bethelkerk.

Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers,  
of opsturen naar:  Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’
 t.a.v. Denice Tadema, Molenkamp 23, 8321 AR  Urk, (tel: 239582)

CD'S BESTELLEN
Graag zou dhr./mevr.:

Adres:

Postcode:  Plaats:

E-mail:

 CD van de avond van woensdag       (datum) ontvangen.

De kosten zijn € 12,50 voor een dubbel-CD incl. verzendkosten.
Actie: alle avonden voor € 80,00 excl. verzendkosten.

NB: Losse verkoop van CD’s van 2016 is niet mogelijk. 
De uitleverdata van de bestelde CD’s zijn week 37 en week 47.

Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers,  
of opsturen naar:  Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’
 t.a.v. Stijntje de Boer, Vooronder 9, 8322 AK  Urk.
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