
WEEK 2
Woensdag 17 juli 2019

Zang  Mannenkoor Urker Zangers - o.l.v. Hendrik van Veen
Jong Dameskoor ‘Shira’ - o.l.v. Peter Wildeman
Solo Elise Hout  Meditatie  ds. J. Hoekman
Orgel  Jaap Kramer  Piano  Hendrik van Veen

LEVEN ONDER DE ZEGEN

Mannenkoor Urker Zangers hoeft eigenlijk geen introductie meer. Al meer dan 50 jaar zingen de 
mannen de liederen van het geloof in hun vertrouwde heldere klankkleur. Ze behoren tot de vaste 
inboedel van Zingen in de Zomer.  Dirigent Jacob Schenk is helaas in het buitenland, maar vanavond 
hebben de mannen in de leiding van Hendrik van Veen een vertrouwde vervanging. 

Uit het grensgebied van Zeeland en Zuid-Holland komt het Jong Dameskoor ‘Shira’. In juni 2019 
waren de Urker Zangers hun gast in Oude Tonge. Vandaag vindt van die ontmoeting de reprise plaats 
op Urk. Het koor heeft twee adressen: Middelharnis op het Zuid-Hollandse Goerree en Tholen op het 
gelijknamige Zeelandse eiland. De dames staan vanaf de oprichting van het koor in 2013 onder leiding 
van Peter Wildeman. Sopraan Elise Hout is lid van dit koor. Haar derde CD ‘The sound of silence’ 
verscheen onlangs. 

Jaap Kramer neemt vanavond plaats achter de klavieren van het Meere-orgel, het instrument dat hij 
kent als zijn eigen broekzak.
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We blijven bij aartsvader Jacob in één van de gevoeligste schilderijen van Rembrandt. Hij schilderde het 
in 1656 en het behoort nu tot de collectie van Slot Willemshöhe in het Duitse Kassel. We zien de sterven-
de aartsvader Jacob die aan het eind van zijn leven de zonen van Jozef zegent: Manasse en Efraïm. Maar 
Jacob kruist zijn handen. De jongere Efraïm krijgt de grootste zegen. Een afwijking van de gebruikelijke 
orde, waar de oudste zoon het eerstgeboorterecht ontvangt. Zo gaat het soms in Israël. Daar weet Jacob 
alles van. Was dat bij hemzelf ook niet zo gegaan? 

Jozef protesteerde aanvankelijk. De verwisseling was echter niet per ongeluk, maar een bewuste daad: 
“Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden; maar 
nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren 
worden”.

Rembrandt schildert het tafereel direct na de opwinding. De meester laat het licht in het schilderij 
vallen op de onderdelen die hij belangrijk vindt. De gelaatsuitdrukking van de vijf hoofdpersonen. Het 
lijkt of hij daarmee vooral de nadruk wil leggen op genegenheid en harmonie en verbondenheid en de 
voortgang der generaties: van geslacht, tot geslacht. Jacob is stervende en sterk verzwakt, maar straalt 
nog duidelijk wilskracht uit. De zegenende hand licht op in het centrum. Daarin zit de belangrijkste 
boodschap. Jozefs gezicht is nu eerder liefdevol en begrijpend. Zijn linkerhand lijkt die van zijn vader te 
ondersteunen. De vrouw van Jozef, Asnath, kijkt dankbaar toe. Haar kinderen zijn gezegend. Ze mogen 
leven vanuit de belofte en het verbond met God.

Gods wegen zijn anders dan dat wij mensen verwachten. Hij ziet dingen die wij niet zien. God zegent het 
kleine en geringe. Vanuit die zegen mogen we leven. Leven onder Gods zegen is leven van genade. Gods 
liefde draagt jou. Zijn hand beschermt jou waar je ook bent of zal gaan. Ontvang Gods zegen over je 
leven: Vrede voor jou in zijn naam! 
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‘ORGELSPEL
Tijdens het voorbereidend orgelspel kan er zomaar een bekende melodie langskomen. Meezingen mag!’

Tel uw zegeningen
 
 Drukken ‘s levens zorgen
 u soms zwaar ter neer.
 Schijnt het kruis te zwaar u,
 zeg het aan de Heer,
 Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien,
 Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vliên
 
  Refrein:
  Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één.
  Tel ze alle en vergeet er geen.
  Tel ze alle 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.
 
  Refrein: Tel uw zegeningen...

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.
 Jezus, Heiland,
 wees mij nu nabij.
 Wijl Gij and’ren zegent, Heiland,
 ga mij niet voorbij.

Gij zijt al mijn troost, o Heiland,
ja, mijn troost geheel,
in de hemel en op aarde,
blijft Gij steeds mijn deel.
Jezus, Heiland,
wees mij nu nabij.
Wijl Gij and’ren zegent, Heiland,
ga mij niet voorbij.
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BIDDEN OM DE ZEGEN
Solo- en samenzang: Gebed om Zegen

  Solo
  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!

  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.

 Allen
 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.

Urker Zangers: Grote God wij loven U

 Grote God, wij loven U,
 Heer, o sterkste aller sterken!
 Heel de wereld buigt voor U
 en bewondert uwe werken.
 Die Gij waart ten allen tijd,
 blijft Gij ook in eeuwigheid!

 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!
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 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!

Gods zegen voor mij
Samenzang: Psalm 105 (staande)

 Looft, looft, verheugd, den HEER der heren;
 Aanbidt Zijn naam, en wilt Hem eren;
 Doet Zijne glorierijke daân
 Alom den volkeren verstaan,
 En spreekt, met aandacht en ontzag,
 Van Zijne wond’ren dag aan dag.

Welkom

Koor- en samenzang: Heer ik hoor van rijke zegen 

 Urker Zangers
 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.

 Allen
 Ga mij niet voorbij, o Vader,
 zie hoe mij mijn zonde smart.
 Trek mij met uw koorden nader,
 stort uw liefd’ ook in mijn hart.
 Ook in mij, ook in mij,
 stort uw liefde ook in mij.

Gebed

 God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
 Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
 Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
 Tot in het duizendste geslacht.
 ‘t Verbond met Abraham, Zijn vrind,
 Bevestigt Hij van kind tot kind.
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Samenzang: 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.

Urker Zangers: Vreugd, vrijheid, vree en zegen
J.S. Fearis

 Vreugd, vrijheid, vree en zegen stromen
 Al op u neer
 Als gij berouwvol slechts wil komen
 Tot uw Verlosser en Heer.
 Neen de wereld geeft geen troost u
 En geen ware vreugd.
 Jezus alleen schenkt u voldoening
 Hij die uw harte verheugd.

Psalm 25

 HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
 Door Uw woord en Geest bekend;
 Leer mij, hoe die zijn gelegen,
 En waarheen G’ Uw treden wendt,
 Leid mij in Uw waarheid, leer
 IJv’rig mij Uw wet betrachten;
 Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
 ‘k Blijf U al den dag verwachten.

 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.

 Vree die als een rivier blijft stromen
 Biedt Hij u aan
 Aan ’t angstig zorg, kunt g’ ontkomen
 Zo g’ in Zijn weg slechts wilt gaan.
 Neen de wereld geeft geen troost u
 En geen ware vreugd.
 Jezus alleen schenkt u voldoening
 Hij die uw harte verheugd.

 Wie heeft lust den Heer' te vrezen,
 't Allerhoogst en eeuwig goed?
 God zal Zelf zijn leidsman wezen,
 Leren, hoe hij wand’len moet.
 't Goed, dat nimmermeer vergaat,
 Zal hij ongestoord verwerven,
 En zijn Godgeheiligd zaad
 Zal 't gezegend aardrijk erven.
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Crying in the chapel 
Artie Glenn/Jacob Schenk

 You saw me crying in the chapel.
 The tears I shed were tears of joy
 I know the meaning of contentment
 Now I am happy with the Lord
 Just a plain and simple chapel
 Where humble people go to pray
 I pray the Lord that I’ll grow stronger
 As I live from day to day

 I’ve searched and I’ve searched
 But I couldn’t find
 No way on earth
 To gain peace of mind
 Now I’m happy in the chapel
 Where people are of one accord
 We gather in the chapel
 Just to sing and praise the Lord

 You’ll search and you’ll search
 But you’ll never find
 No way on earth
 To gain peace of mind
 Take your troubles to the chapel
 Get down on your knees and pray
 Your burdens will be lighter
 And you’ll surely find the way

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.

    Dat ‘s HEEREN zegen op u daal’;
    Zijn gunst uit Sion u bestraal’;
    Hij schiep ‘t heelal, Zijn naam ter eer;
    Looft, looft dan aller heren HEER.

 Ik heb gezocht, overal gezocht
 maar kon het niet vinden
 nergens op deze aarde
 was een plek om rust te krijgen.
 Nu ben ik gelukkig in de kerk
 waar mensen eensgezind zijn
 en waar ze samenkomen
 gewoon om te zingen en de Heer te prijzen

 Heft uwe handen naar omhoog,
 Slaat naar het Heiligdom uw oog,
 En knielt eerbiedig voor Hem neer;
 Looft, looft nu aller heren HEER.

 Vertaling
 Ik huilde in de kerk
 maar mijn tranen waren tranen van vreugde
 Ik weet mij tevreden
 en gelukkig met de Heer
 Het is maar gewoon een eenvoudige kerk
 waar nederige mensen komen om te bidden
 Daar vraag ik de Heer om mij kracht te geven
 voor mijn leven van elke dag.

 Je zoekt, je zoekt overal
 Maar je zult het nooit vinden
 Nergens op deze aarde 
 Zul je rust vinden.
 Neem je zorgen mee naar de kerk
 Ga op je knieën en bid
 En je last zal lichter worden
 En je zult daar zeker je weg vinden
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Bijbellezing: Genesis 48 : 13 t/m 20

Daarna nam Jozef hen beiden: Efraïm aan zijn rechterhand – voor Israël was dat links – en Manasse aan zijn 
linkerhand – voor Israël was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hem komen. Maar Israël stak zijn rechter-
hand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel deze de jongste was, en hij legde zijn linkerhand op het 
hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en 
zei: De God voor Wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham en Izak, gewandeld hebben, de God Die mij als 
herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de Engel, Die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene 
deze jongens, zodat door hen mijn naam genoemd zal blijven, en de naam van mijn vaderen Abraham en Izak 
en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand 
op het hoofd van Efraïm legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die 
te verleggen van het hoofd van Efraïm naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader: Niet zó, mijn 
vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei: 
Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen; maar toch 
zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij, en zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken 
worden. Zo zegende hij hen op die dag; hij zei: Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen: Moge God u 
maken als Efraïm en als Manasse. Zo plaatste hij Efraïm vóór Manasse.

Solo- en samenzang: Ik zal er zijn

  Solo
  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’.

  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.

 Allen
 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.

 ‘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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 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.

 ‘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’.

  Solo: Uw Naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Shira: Medley Psalmproject

Psalm 119

 Gelukkig zijn die eerlijk van gemoed
 en zonder schijn, de wet van God betrachten
 die Hij op ’t spoor van Godsvrucht wand’len doet.
 Gelukkig die bij dagen en bij nachten 
 uw wil gedenkt, en U als ’t hoogste goed 
 van harte zoekt met ingespannen krachten. 

 Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
 wil ik, Heer, U zoeken.
 Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
 wil ik, Heer, U zoeken. 

    allen 
    In eeuwigheid bestaat Uw woord, Uw kracht.
    Hoog in de hemel is Uw Naam verheven.
    Uw trouw is van geslachte tot geslacht.
    Al wat er leeft ontvangt van U het leven.
    Gij hebt de hele wereld voortgebracht.
    En voor altijd en vaste plaats gegeven.

Psalm 122

 Ik ben verblijd, wanneer men mij 
 godvruchtig opwekt 
 Zie wij staan gereed 
 om naar Gods huis te gaan. 
 Kom, ga en doe als wij 

 Geef leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond.
 Uw trouwe hulp leidt mij in rechte sporen.
 Zoals een schaap heb ik gedwaald in ’t rond.
 Dat onbedacht zijn Herder heeft verloren.
 Heer, zoek uw knecht ook als ik uw wet schond,
 want ik volhard om naar uw wil te horen.

 Gelukkig die bij dagen en bij nachten
 uw wil gedenkt en U als ‘t hoogste goed
 van harte zoekt met ingespannen krachten.

 Jerusalem dat ik bemin 
 wij treden uwe poorten in 
 Daar staan onze voeten 
 Jeruzalem is wel gebouwd
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 Ik ben verblijd, wanneer men mij 
 godvruchtig opwekt 
 Zie wij staan gereed 
 om naar Gods huis te gaan. 
 Kom, ga en doe als wij

 Om vriend’ en broed’ren spreek ik nu 
 De vrede zij en blijv’ in U 
 Om ’s Heren huis in U gebouwd 
 zal ik het goede voor u zoeken

LEVEN ONDER DE ZEGEN
Samenzang: Psalm 133

 Ai ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, dat zonen
 Van ‘t zelfde huis, als broeders, samen wonen,
 Daar ‘t liefdevuur niet wordt verdoofd;
 ‘t Is als de zalf op ‘s Hogepriesters hoofd,
 De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
 Die door haar reuk het hart verblijdt.

 Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
 Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
 En ‘t leven tot in eeuwigheid.

Meditatie

Genesis 48: 14
Maar Israël stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Efraïm, hoewel deze de jongste was, en hij 
legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene 
was. De rechterhand is de hand van sterkte, eer, kracht en glorie. Zo wordt de zegen doorgegeven van genera-
tie op generatie. Ook Jacob had eens van Izaäk die zegen ontvangen. Zij het dan dat hij die eerstgeboren zegen 
door bedrog had ontvangen. Is dat de reden waarom hij ook nu die eerste en grootste zegen niet aan de oudste 
zoon, niet aan Manasse, maar aan de jongste zoon, aan Efraïm gaf. Opnieuw door een vorm van bedrog? Met 
gekruiste handen? Jacob mag dan zijn zicht verliezen maar hij verliest beslist niet zijn inzicht. Zo geeft een 
blinde aartsvader zicht op de toekomst.

 Dat vreed’ en aangename rust 
 en milde zegen u verblij’ 
 Dat welvaart in uw vesting zij 
 in uw paleizen vreugd’ en lust
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Samenzang: Psalm 27

 Mijn hart zegt mij, o HEER ,van Uwentwegen:
 “Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht”,
 Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
 Alleen bij U, o bron, van troost en licht!
 Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER!
 Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer.
 Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet.
 O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.

GEZEGEND ONDERWEG
Muzikaal onthaal

Samenzang: Zegen ons Algoede (staande)

 Zegen ons Algoede,
 neem ons in uw hoede
 en verhef uw aangezicht
 over ons en geef ons licht.

    Amen, amen, amen!
    Dat wij niet beschamen
    Jezus Christus onze Heer,
    amen, God, uw naam ter eer!

Urker Zangers

The King and I
Mosie Lister

 The King and I walked down life’s road together, 
 Where many people go passing by. 
 The Greatest one and I, a lowly beggar, 
 Walk hand in hand, the King and I. 

  Not long ago, the King and I were strangers, 
 I walked alone, not knowing why. 
 Then Jesus came and placed his arms around me, 
 Now we’re not strangers, the King and I.

 Stort, op onze bede,
 in ons hart uw vrede,
 en vervul ons met de kracht
 van uw Geest bij dag en nacht.

 Waarom Hij voor mij zorgt mij zegent, is een raadsel.
 Hij is de Heer van de wereld en wat ben ik?
 In mijn hart vraag ik me af hoe dit kan.
 Hoe wij samen kunnen gaan, de Koning en ik

 Vertaling
 De koning en ik wandelen samen door het leven,
 Veel mensen komen voorbij.
 Maar de grootste Koning en ik, een nederige bedelaar,
 Lopen hand in hand. De Koning en ik.
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 Why he should care for me will always be a mystery, 
 He holds the world in His hand, but who am I? 
 And so, my heart, somehow, is made to wonder, 
 How we’re together, the King and I.

In the sweet by and by

 There’s a land that is fairer than day,
 And by faith we can see it afar;
 For the Father waits over the way
 To prepare us a dwelling place there.

  Refrein
  In the sweet by and by,
  We shall meet on that beautiful shore;
  In the sweet by and by,
  We shall meet on that beautiful shore.

 We shall sing on that beautiful shore
 The melodious songs of the blessed;
 And our spirits shall sorrow no more,
 Not a sigh for the blessing of rest.

  Refrein: In the sweet by and by...

 To our bountiful Father above,
 We will offer our tribute of praise
 For the glorious gift of His love
 And the blessings that hallow our days.

  Refrein: In the sweet by and by...

Samenzang met collecte

Er komen stromen van zegen

 Er komen stromen van zegen,
 dat heeft Gods woord ons beloofd,
 stromen, verkwikkend als regen,
 vloeien tot elk die gelooft.

 Niet lang geleden waren we nog vreemden voor elkaar.
 Ik liep alleen, zonder te weten waarom.
 Toen kwam Jezus en Hij legde zijn armen om me heen,
 Nu zijn we geen vreemden meer, mijn Koning en ik.

 Vertaling
 Er is een heerlijk stralend land,
 door geloof kunnen we er naar uitzien;
 Onze Vader staat al op te wachten 
 om ons daar een woonplaats te bereiden.

 In dat mooie vergezicht,
 zullen we elkaar ontmoeten aan die prachtige kust;
 

 We zullen zingen aan die prachtige kust
 mooie liederen van gezegende mensen;
 Onze ziel zal zich niet meer neerbuigen,
 en hoeft niet meer onrustig te zijn.

 Aan onze genadige Vader in de hemel,
 geven we onze dank en eer
 voor de overwinnende gave van Zijn liefde
 en zijn zegeningen in ons leven.

  Refrein
  Stromen, stromen van zegen,
  komen als plasregens neer.
  Nu vallen drupp’len reeds neder,
  zend ons die stromen, o Heer.



Zingen in de Zomer 2019  |  Programma week 2 13

 Er komen stromen van zegen,
 zend ons die heilstroom nu neer,
 geef ons die grote verkwikking,
 geef z’ ons voortdurend, o Heer.

  Refrein: Stromen...

Beveel gerust uw wegen

 Beveel gerust uw wegen,
 Al wat u ‘t harte deert,
 der trouwe hoed’ en zegen
 van Hem, die ‘t al regeert.
 Die wolken, lucht en winden
 wijst spoor en loop en baan,
 zal ook wel wegen vinden
 waarlangs uw voet kan gaan.

 De Heer moet gij vertrouwen,
 begeert gij de uitkomst goed,
 op Hem uw hope bouwen,
 zal slagen wat gij doet.
 Door geen bekommeringen,
 geen klagen en geen pijn
 laat God zich iets ontwringen:
 Hij wil gebeden zijn.

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
 lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
 Denk elke dag
 aan wat zijn almacht vermag,
 die u met liefde bejegent.

 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.

Dankgebed
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Shira: U bent mijn alles Heer
Dennis Jernigan/Harm Hoeve

 In al mijn zwakheid ben ik sterk,
 Door U, die leven in mij werkt.
 U bent mijn alles, Heer.
 Kostbaarder dan een schat op aard,
 Dwaas ben ik dat ik dat ontken.
 U bent mijn alles, Heer.
 Jezus, Lam van God, Heilig is Uw naam.
 Jezus, Lam van God, Heilig is Uw naam.

 U droeg mijn schulden naar het graf,
 U was het die mij leven gaf.
 U bent mijn alles, Heer.
 Wanneer ik val, pakt U mijn hand,
 U vult mijn beker tot de rand.
 U bent mijn alles, Heer.

 Jezus, Lam van God, Heilig is Uw naam.
 Jezus, Lam van God, Heilig is Uw naam.

 In al mijn zwakheid ben ik sterk,
 Door U, die leven in mij werkt.
 U bent mijn alles, Heer.
 Kostbaarder dan een schat op aard,
 Dwaas ben ik dat ik dat ontken.
 U bent mijn alles, Heer.

 Jezus, Lam van God, Heilig is Uw naam.
 Jezus, Lam van God, Heilig is Uw naam.
 Heilig is Uw Naam. Heilig is Uw Naam.

Urker Zangers en Shira: Nella Fantasia
Solo: Jaap Kramer

 Nella fantasia io vedo un mondo giusto
 Lì tutti vivono in pace e in onestà
 Io sogno d’anime che sono sempre libere
 Come le nuvole che volano
 Pien d’umanità in fondo all’anima

 Nella fantasia io vedo un mondo chiaro
 Lì anche la notte è meno oscura
 Io sogno d’anime che sono sempre libere
 Come le nuvole che volano pien d’umanità
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 Nella fantasia esiste un vento caldo
 Che soffia sulle città, come amico
 Io sogno d’anime che sono sempre libere
 Come le nuvole che volano
 Pien d’umanità in fondo all’anima

 Betekenis
 In mijn gedachten zie ik een rechtvaardige wereld
 Vol van vrede en gerechtigheid, liefde en vriendschap
 Daar zijn de heiligen vrij, zoals wolken in de lucht
 De nacht is er minder donker en de ‘wind’ verwarmt de huizen.

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.

Slotwoord

Slotzang: We shall overcome

1 Jezus, Hij is Koning, (2x)
 Koning van het gans heelal.
 Ja, diep in mijn hart
 leeft dit geloof:
 Jezus, Hij is Koning!

3 Jezus heeft ons vrijgekocht, (2x)
 vrijgekocht door ‘t dierbaar bloed.
 Ja, diep in mijn hart
 leeft dit geloof:
 Jezus heeft ons vrijgekocht.
 

2 Wij gaan hand in hand (2x)
 Wij gaan Hand in hand met Hem
 Ja diep in mijn hart
 Leeft dit geloof
 Wij gaan hand in hand met Hem.

4 komen zal Hij met gejuich.
 Ja, diep in mijn hart
 leeft dit geloof:
 Jezus, Hij zal komen.
 Jezus, Hij zal komen, (2x)
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KUSSENTJES
IN DE BANK WAARIN U ZIT, TREFT U SOMS KUSSENTJES AAN VAN ZONDAGSE 
KERKGANGERS. ONS VRIENDELIJK VERZOEK IS DAT DEZE OP HUN PLEK BLIJVEN LIGGEN.

Dit was de eerste avond van Zingen in de Zomer 2019. In de maanden juli en augustus van 2019 
vinden D.V. nog 6 van deze samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!

VOLGENDE WEEK 
Woensdag 24 juli 2019  'KOMT TOT MIJ, ALLEN...'

14:00 uur:  Bethelkerk, Klein koor ‘Immanuël’
15:15 - 16:00 uur:  Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging •  16:00 uur:  Bethelkerk, Orgelconcert

19:30 uur: Bethelkerk, Jong Gemengd Koor ‘Immanuël’

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  Meditatie  Ds. H.J. Zuidhof
Orgel  Jaap Kramer  Piano  Minne Veldman

Neem familie, vrienden, buren mee! Welkom!
Elke werkdag t/m woensdag 28 augustus 2019 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. 

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.

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.


