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ONDER LEIDING VAN JAAP KRAMER

Christelijk Sliedrechts Mannenkoor ‘Ichthus’
ONDER LEIDING VAN MARTIN ZONNENBERG

MEDITATIE: DS. D. WOLTERS
ORGEL EN VLEUGEL: JAAP KRAMER, MARTIN ZONNENBERG
EN HENDRIK VAN VEEN
SOLOZANG: JEANNETTE HARTMAN-KRAMER EN JAAP KRAMER

Soli Deo Gloria: alleen God de eer!
Uiteindelijk gaat het in alles om Gods eer! Grote musici als Bach en
Händel ondertekenden hun werk hiermee: S.D.G. En van die eer van
God zingen wij onze liederen bij Zingen in de Zomer. Al 42 jaar lang en
net zolang als God ons een lied op onze lippen geeft!
Soli Deo Gloria! Een zomer lang hebben we gezongen tot eer van
God. De samenzang is in de protestantse traditie, mede dankzij
Luther, aan de gemeente teruggegeven. En wij hebben acht weken
lang het vuur van de lofzang brandend gehouden. Deze avond is
bedoeld als een machtig slotakkoord. ‘Alles wat adem heeft, loof de
Heer!’ Psalm 150 roept ons hiertoe op. Maar is dat altijd mogelijk?
Wat als dit vuur bijna dreigt te doven en de lofzang verstomt? De
oeroude psalmen helpen ons hierbij. Ze geven stem aan verdriet en
klacht. Om ons uiteindelijk te brengen tot de lof: ‘Alle eer aan God!’
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Muzikale medewerking
Christelijk Mannenkoor ‘Soli Deo Gloria’
Evangelie is een Grieks woord. In onze taal betekent het ‘goede boodschap, goed bericht, goed nieuws’. Daar zing je van, spreek je van en word je vrolijk. Soli Deo Gloria doet
veel optredens op radio en tv. Ook Nederland Zingt weet ze vaak te strikken voor een
bijdrage. Bijzondere vermelding verdient hun welverdiende Zilveren Duif Award voor
het laatste album ‘Onderweg’. Deze cd staat vol liederen over de reis van je leven. De
ongeëvenaarde koorklank en inhoudsvolle liederen maken de slotavond met Soli Deo
Gloria tot een onvergetelijke ervaring.

Christelijk Sliedrechts mannenkoor ‘Ichthus’
Ichthus is ook een Grieks woord. In onze taal betekent het ‘vis’. De Griekse letters vormen de beginletters van de woorden: Jezus Christus, Zoon van God, Redder. Het is de
passende de naam van het grootste mannenkoor uit Sliedrecht, dat zich tot de grootst
mannenkoren van Nederland mag rekenen. In die naam zit namelijk ook de belangrijkste drijfveer van dit koor: zingend getuigen van Jezus en Zijn Naam verheerlijken door
het gezongen lied. Hem lof en eer toebrengen. Samen sluiten de koren dit Zingen in de
Zomerseizoen af in een spetterende finale waarin we als apotheose bovenal God de eer
willen toejuichen. Soli Deo Gloria!

Martin Zonnenberg

‘Ik kijk al uit naar de slotavond’, was de enthousiaste reactie van Martin Zonnenberg na
de zesde Zingen in de Zomer, twee weken geleden. Als dirigent van ‘zijn’ mannenkoor
Ichthus uit Sliedrecht staat hij dus vanavond ‘op de bok’, maar we zullen hem ook horen
als begeleider van koor-, solo- en samenzang op piano en orgel. Martin heeft internationale faam. Als componist is hij bekend door z’n instrumentale arrangementen en vele
composities, onder andere voor de Evangelische Omroep.
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Jaap Kramer

Jaap Kramer is Zingen in de Zomer. 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 muziekmeester te kunnen samenwerken en hem in een loofen dankdienst als dirigent, begeleider en zanger te hebben.

Hendrik van Veen

Deze jonge Urker musicus staat ook zelf al enige jaren als dirigent voor een mannenkoor.
Orgel en piano zijn van jongs af aan zijn geliefde instrumenten. Hij wordt veel gevraagd
als begeleider van koren en samenkomsten. Zo speelde hij al twee keer eerder bij Zingen
in de Zomer van dit seizoen. Zijn jonge elan en eigen interpretatie zorgt keer op keer
voor muzikale verrassingen. Samen met Jaap en Martin vormt hij vanavond een trio van
vrienden van het zwart en wit.

Jeannette Hartman-Kramer

Samen met haar broer Jaap komt ze uit een muzikale familie. Zingen is het gezin met de
paplepel ingegeven. Met haar karakteristieke sopraanstem werkte ze eerder mee aan
verschillende muzikale happenings. Ook Zingen in de Zomer heeft nooit tevergeefs een
beroep op haar gedaan voor vertolking van de solo, duet of trio. Het is fijn om haar ook
vanavond weer in ons midden te hebben.

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.
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SOLOZANG

Voor wie gelooft (When You Believe)
Solisten: Jeannette Hartman-Kramer, Jaap Kramer
Vele nachten lang,
Klonk ons gebed in stilte door
Zongen wij een hoopvol lied
Zo vurig als de zon

Nu zijn we niet meer bang
Al volgt ons volk een moeizaam spoor
‘t Volk verzette bergen
voor het wist dat het dat kon

Ooit wordt het wonder waar
Voor wie gelooft
Ons hoopvol vuur wordt nooit gedoofd
Verwacht dat wonder maar
Hef trots het hoofd
Geloof, dan is het wonder daar
Voorwaar voor wie gelooft

Angst had ons verlamd
Want ons gebed leek onverhoord
Hoop was als een vogel die vervaagde in de mist
Nu is een vuur ontvlamd
En moedig hoopvol stap ik voort
Spreek ik woorden waarvan
ik niet wist dat ik ze wist

Ooit wordt het wonder waar
Voor wie gelooft
Ons hoopvol vuur wordt nooit gedoofd
Verwacht dat wonder maar
Hef trots het hoofd
Geloof, dan is het wonder waar
Voorwaar voor wie gelooft

Ooit wordt het wonder waar
Voor wie gelooft
Ons hoopvol vuur wordt nooit gedoofd
Verwacht het wonder maar
Hef trots het hoofd
Geloof, dan is het wonder waar
Voorwaar voor wie gelooft
Voorwaar voor wie gelooft.

SAMENZANG: LUTHERLIED

Een vaste burcht is onze God
Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de Held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo gij het nog niet wist;
Jezus de Christus is,
de Heer van het heelal,
die overwinnen zal,
God zelf staat ons terzijde.
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CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘SOLI DEO GLORIA’ ZINGT

I will praise Him

Margaret J. Harris / arr. Jacob Schenk
When I saw the cleansing fountain
Open wide for all my sin,
I obeyed the Spirit’s wooing,
When He said, “Wilt thou be clean?”

Vertaling:
Toen ik de fontein zag stromen
om mijn zonden te wassen,
gaf ik, aangevuurd door Geest,
gehoor aan Zijn vraag: ‘Wil je rein zijn?’

Though the way seems straight and narrow,
All I claimed was swept away;
My ambitions, plans and wishes,
At my feet in ashes lay.

De rechte weg lijkt eng en smal.
Al wat ik uit mijzelf bewerkte is weg;
Mijn ambities, plannen en wensen,
Het ligt in stukken voor mijn voeten.

Refrein:
Refrein:
		
I will praise Him! I will praise Him!
Ik zal Hem prijzen! Ik zal Hem prijzen!
		
Praise the Lamb for sinners slain;
Loof het Lam dat voor zondaars is geslacht!
		
Give Him glory, all ye people,
Geef Hem eer, alle mensen,
		
For His blood can wash away each stain.
Want Zijn bloed kan je van al je zonden reinigen.
Blessed be the Name of Jesus!
I’m so glad He took me in;
He’s forgiven my transgressions,
He has cleansed my heart from sin.
		 Refrein

Geprezen is de naam van Jezus!
Ik ben zo blij dat Hij ook mij tot de zijnen rekent;
Hij heeft mijn overtredingen vergeven,
Hij heeft mijn hart gereinigd van de zonde.
Refrein

Glory, glory to the Father!
Glory, glory to the Son!
Glory, glory to the Spirit!
Glory to the Three in One!
		 Refrein

Glorie en eer aan de Vader!
Glorie en eer aan de Zoon!
Glorie en eer aan de Geest!
Glorie en eer aan de drie-enige God!
Refrein
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SAMENZANG: HOUD HET VUUR BRANDEND
Voor zover mogelijk staande

Vuur, wind en water
Wijze: vreugde, vreugde, louter vreugde
Meindert Bakker is zanger bij Soli Deo Gloria. Hij schreef speciaal voor deze Zingen in de
Zomer dit lied. Denkend aan vuur kwamen er in zijn gedachten onherroepelijk ook twee
andere elementen naar boven: wind en water. Het vuur van het geloof dat branden moet,
de Geest van God die als een wind waait en harten van mensen vervult en het Levend Water
wat geschonken wordt aan al wie Jezus als Zoon van God mag aannemen.
Laat het vuur van liefde branden:
heilig vuur wat nooit meer dooft.
Dat Uw Naam in alle landen
door de mensen wordt geloofd.
Woord van God schijnt door de nachten
als een baken vol van licht,
vlam van hoop en van verwachten
waar de duisternis voor zwicht.
Laat Uw wind van vreugde waaien,
sterke wind die harten vult.
Dat wij vrede mogen zaaien
in een wereld vol tumult.
Geest van God blaas over grenzen
als een kracht vol vreugd’ en troost.
Inspireer, beweeg de mensen
dat de schepping zich verheugt
Laat een vloed van water stromen:
Water schitt’rend in de zon
Dat de volken vrolijk komen,
drinkend uit die levensbron.
Oorsprong van het eeuwig leven
zonder smetten, schoon en rein.
Laat ons delen, laat ons geven
van die frisse heilsfontein.
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CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ‘ICHTHUS’ ZINGT

U alleen bent God en Heer
Tekst: Tineke Hoeve
Muziek: Harm Hoeve
Grote God en trouwe Vader
stap voor stap kom ik U nader
Ik ervaar het meer en meer
U alleen bent God en Heer

Denkend aan de dag van morgen
Ben ik soms zo vol van zorgen
Maar U leert mij keer op keer
U alleen bent God en Heer

Denkend aan de dag van morgen
Ben ik soms zo vol van zorgen
Maar U leert mij keer op keer
U alleen bent God en Heer

Zo mag ik ook steeds beleven
dat U kracht aan mij wilt geven
Ja, uw liefde zegt mij weer
U alleen bent God en Heer

Heer, vervul mijn groot verlangen
wil ook mij eens thuis ontvangen
Laat mij juichen tot uw eer
U alleen bent God en Heer

Laat mij juichen tot uw eer
U alleen bent God en Heer

WELKOM
SAMENZANG

Psalm 68
Niet ritmisch gezongen
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 en wil en zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
ZINGEN IN DE ZOMER 2017
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GEBED
DE KOREN ZINGEN SAMEN

Stil (verberg mij nu)

R. Morgan
koorbewerking Martin Zonnenberg
Verberg mij nu,
onder Uw vleugels Heer.
Houd mij vast,
in Uw sterke hand.

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.

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

Vader, U bent sterker dan de vloed,
dan word ik stil, U bent mijn God,
dan word ik stil, U bent mijn God.

SAMENZANG

Geprezen zij God
Wijze: O praise ye the Lord
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt.
Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
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BIJBELLEZING - Psalm

150

Loof de HEERE!
Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om
Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid. Loof Hem met geschal van
de bazuin, loof Hem met luit en harp. Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met
snarenspel en fluit. Loof Hem met helder klinkende cimbalen, loof Hem met luid klinkende
cimbalen. Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!

CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘SOLI DEO GLORIA’ ZINGT

Hoe groot zijt Gij

Arrangement: Johan Bredewout
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel o Heer, hoe groot zijt Gij

Onderweg
Muziek: Johan Bredewout
Tekst: Meindert Bakker
Ik loop de wedloop naar Gods grote morgen
ben onderweg, het doel nog niet bereikt.
Met elke stap voel ik me meer geborgen
omdat mijn God geen duimbreed van mij wijkt.

Refrein:
Eens komt de dag, dan zal ik voor U buigen
‘U zij de lof’ de woorden die ik zeg.
Met mijn broeders, zusters zal ik juichen:
Ík ben thuis en nooit meer onderweg!’

Soms gaat mijn weg door hele diepe dalen,
Ik loop de renbaan van mijn aardse leven,
maar ondanks vrees en ondanks angstgevoel
gebruik mijn kennis en talenten wijs
weet ik met elke stap: ‘ik zal niet falen’
tot hulp van ieder op mijn weg gegeven
want Jezus leidt mij veilig naar mijn doel.
en aan het einde wacht mij de ereprijs.
		 Refrein
		 Refrein
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SAMENZANG

Voor zover mogelijk staande

Aan U Vader alle glorie
Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt
U de ere, U de glorie
zon die ons in leven houdt

Om de Zoon u alle glorie
woord van eer ons toegezegd.
Vleesgeworden vriend en naaste
ons tot brood voor onderweg
U de ere, U de glorie
woord op onze tong gelegd

Door de Geest U alle glorie
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft
U de ere, U de glorie
adem die in mensen leeft

CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ‘ICHTHUS’ ZINGT

Hoe lieflijk zijn Uw woningen
Muziek: Samuel Liddle
Koorbewerking: Martin Zonnenberg
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Hoe lieflijk zijn uw woningen
mijn Heer en God
Mijn ziel bezwijkt van verlangen
naar uw voorhoven Heer
Mijn hart en vlees roepen uit
naar de levende God

Zelfs een mus vindt voor zich daar een huis
en de zwaluw een nest waar zij haar jongen legt
bij uw altaren
bij uw altaren
der heerscharen Heer
Mijn koning en God

O God van gena
hoor mij aan
Liever toefd’ ik aan de dorpel
van het huis van mijn God
dan te wonen in de tent
der goddeloosheid
Want een dag in uw huis
is beter dan duizend elders

Hoe lieflijk zijn uw woningen
mijn Heer en God
Mijn ziel bezwijkt van verlangen
naar uw voorhoven Heer
Mijn hart en vlees roepen uit.
naar de levende God
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Zelfs een mus vindt voor zich daar een huis
en de zwaluw een nest waar zij haar jongen legt
bij uw altaren
bij uw altaren
der heerscharen Heer
Mijn koning, mij God

Tienduizend redenen
Muziek: Matt Redmand
Ichthus:
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:
		
Loof de Heer, o mijn ziel.
		
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
		
Met meer passie dan ooit;
		
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Refrein:
		
Loof de Heer, o mijn ziel.
		
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
		
Met meer passie dan ooit;
		
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Allen:
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
		
Refrein (2x)

Ichthus:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

SAMENZANG

Psalm 150
Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des Heeren grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.
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Looft God naar Zijn hoog bevel,
met het klinkend cimbelspel.
Looft Hem, op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal.
Looft den Heer’, elk moet Hem eren.
Al wat geest en adem heeft,
looft den Heer’, die eeuwig leeft,
looft verheugd den Heer’ der heren.
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MEDITATIE

Alleen God de eer
SAMENZANG

Voor zover mogelijk staande

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

MUZIKAAL INTERMEZZO: GEPREZEN ZIJ DE HEER
KOOR- EN SAMENZANG

Psalm 43

Muziek: Martin Zonnenberg
Ichthus:
Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
en breng mij, door dien glans geleid,
tot Uw gewijde tente weder;
dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van Uw heiligheid,
daar mij Uw gunst verbeidt.
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Allen:
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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Psalm 107
Componist: André van Vliet
Soli Deo Gloria:
Looft de Heer gestadig
die Oppermajesteit
gunstrijk zeer genadig
en goed in eeuwigheid

Looft de Heer gestadig
die Oppermajesteit
gunstrijk zeer genadig
en goed in eeuwigheid

Dit zeg elk die gered
door hem uit slaafse banden
in vrijheid is gezet, in vrijheid is
in vrijheid is, in vrijheid is gezet
Uit ’s weer partijders handen
Halleluja, halleluja
Looft de Heer in eeuwigheid.

Solist:
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood
omdat zij God vergaten
vervielen in die nood
Toen werd hun wreev’lig hart
verneêrd door zwarigheden
Zij struikelden, hun smart
werd hulpeloos geleden.

Doch riepen z’ in d’ellenden
de Heer ootmoedig aan
Hij deed hun angsten enden
en hen ’t gevaar ontgaan
Hij hielp hen uit de nood
Hij bracht hen uit het duister
van de schaduw van de dood
Hij brak hun band en kluister.

Koor:
Laat zulken eer bewijzen
aan ’s Heren gunst en macht
en al zijn wond’ren prijzen
voor ’t menselijk geslacht
Hij was ’t voor wien gereed
de koop’ren deuren weken
de ijz’ren grend’len deed
in duizend stukken breken

Allen:
Zij die de zee bevaren
met schepen rijk bevracht
zien op de grote baren
Gods wijsheid, gunst en macht
Daar leren zij de daân
des Heren klaar bemerken
en in de diepe paân
zijn grote wonderwerken

Koor:
Looft de Heer gestadig
die Oppermajesteit
gunstrijk zeer genadig
en goed in eeuwigheid
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Halleluja, halleluja
Looft de Heer in eeuwigheid.
Halleluja, amen
Looft de Heer in eeuwigheid.
Amen
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CHRISTELIJK MANNENKOOR ‘SOLI DEO GLORIA’ ZINGT

This little light
Arrangement: W. Himes
This little light of mine
I’m gonna let it shine
Everyday I let shine

Betekenis:
Mijn kleine lichtje zal ik iedere dag laten schijnen
Mijn kleine vuurtje zal iedere dag vlammen

SAMENZANG MET COLLECTE:

Psalm 146

Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof;
‘k Zal, zo lang ik ‘t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Hem verhogen in mijn lied.

Heer God U loven wij
Heer God, U loven wij
Heer, U belijden wij
Vader in eeuwigheid
zingt ’t gans heelal uw naam
Aarde en hemel Heer
zingen uwe naam ter eer
heel uw schepping door
eeuwig met ‘t eng’lenkoor:
Heilig, heilig
heilig is onze God
de Heer Zebaoth

(kort tussenspel)
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, Amen
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, Amen
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God in de hoog’ alleen zij eer
God in de hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade!
Daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht,
Hij heeft de vrede weergebracht:
de strijd heeft thans een einde.

Glorie aan God
Glorie aan God, Glorie aan God
Glorie aan God, Glorie aan God
Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer.
Hij ‘s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God, Glorie aan God
Glorie aan God, Glorie aan God
Kondigt het aan, door de kracht van zijn naam:
Heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie!
Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!
Hij ‘s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!
Glorie aan God, Glorie aan God
Glorie aan God, Glorie aan God
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Ere zij aan God de Vader
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’gen Geest, de Trooster,
de Drie-een’ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja
de Drie-een’ge in zijn troon!

DE KOREN ZINGEN SAMEN ALS INLEIDING OP HET GEBED

Kom maar bij mij

Tekst: Margreeth Ras- van Slooten
Muziek: Eric Lagerström
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 jou nacht, als teken van trouw.
De warmte van Mijn liefde steeds heel dicht bij jou.
Ik vergeet je niet,
ik deel jou verdriet
als je hart het uitschreeuwt in de nacht.
Want Mijn juk is zacht
en Mijn last is licht.
Kom toch bij Mij,
dan geef Ik je kracht
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.

GEBED
18
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SOLI DEO GLORIA ZINGT HET ONZE VADER
Arrangement: Marco den Toom

SAMENZANG

Breng dank aan de Eeuwige
Breng dank aan de Eeuwige		
breng dank aan de Heilige		
breng dank aan onze Vader 		
die ons Jezus zond			

)
) 2x
)
)

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk
zegt de arme : ik ben rijk		
om wat de Here heeft gedaan voor ons

)
) 2x
)

Breng dank aan de Eeuwige
breng dank aan de Heilige
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond
Want nu zegt de zwakke ik ben sterk
zegt de arme ik ben rijk
wat de Here heeft gedaan voor ons
Breng dank

DE KOREN ZINGEN SAMEN

Dank sei Dir Herr
Componist: G.F. Händel (S.D.G.)

Dank sei dir Herr, Dank sei dir Herr,
segne das Glück, segne den Tag,
Vater der alles vermag.
Lasse dein Antlitz über uns leuchten in Ewigkeit,
gib uns die Liebe und Treue für alle Zeit.
Dank sei dir Herr, Dank sei dir Herr,
segne das Glück, segne den Tag,
Vater der alles vermag.
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Vertaling:
Dank U Heer
zegen mij deze dag
U die alles in handen heeft
laat uw aangezicht over ons lichten in eeuwigheid
geef ons uw liefde trouw voor altijd
dank U Heer
zegen mij deze dag
U die alles in handen heeft
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KOOR- EN SAMENZANG

God en God alleen
Solo:
God en God alleen,
Hij is de Bron van alles om ons heen,
elke kleur en elke vorm,
de stilte en de storm,
‘t is God en God alleen.
God en God alleen
onthult ons alles dat verborgen scheen
en wat een mens ook denken kan
‘t verandert nooit zijn plan,
‘t is God en God alleen.

Refrein (allen):
		
God en God alleen
		
Een God zo groot als Hij is er niet één
		
Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft
		
aan God en God alleen.
God en God alleen,
Hij is ons Huis door alle eeuwen heen,
een verfrissende fontein,
een eeuwig samenzijn
met God en God alleen.
Refrein (3x):
		
God en God alleen,
		
een God zo groot als Hij is er niet één.
		
Dat al wat adem heeft aan Hem de glorie geeft
		
aan God en God alleen.
Amen.

SLOTWOORD
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CHRISTELIJK SLIEDRECHTS MANNENKOOR ‘ICHTHUS’ ZINGT

Zegenbede

De Heere zeeg’ne en behoede u,
de Heer doe zijn aanschijn over u lichten
en geve u vrede.
De Heer zal uwe uitgang en ingang bewaren
van nu aan tot in alle eeuwigheid.
Amen.

SLOTZANG

Voor zover mogelijk staande

Ga met God
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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VRIENDENKRING ZINGEN IN DE ZOMER
Graag zou dhr./mevr.:
Adres:
Postcode:		 Plaats:
E-mail:

NB:

"

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