
WEEK 3
Woensdag 24 juli 2019

Zang  Jong Gemengd Koor ‘Immanuël’ o.l.v. Harm Hoeve
Solo Pia Bakker  Meditatie  ds. H.J. Zuidhof  Orgel  Minne Veldman  
Piano  Jaap Kramer  Panfluit  Noortje van Middelkoop

KOMT TOT MIJ, ALLEN...

MEDEWERKENDEN
Zingende mensen zijn blijde mensen. Die blijdschap straalt af van het Jong Gemengd Koor 
‘Immanuël’. De heldere sopranen, de warme samenklank, maar vooral het enthousiasme 
waarmee de blijde boodschap wordt gezongen, zijn de specialiteiten van dit koor. Daarom 
zijn ze ook regelmatig te zien via Nederland Zingt. Ze hebben een uitgebreid repertoire, 
waaruit ze kunnen putten en weten zowel in woorden als in melodie prima aan te sluiten bij 
de boodschap van de dienst.

Het koor staat onder leiding van de sympathieke toonkunstenaar Harm Hoeve. Al 22 jaar 
brengt hij zijn enthousiasme voor muziek over op de dames en heren van Immanuel. Ze zijn 
een gelukkige combinatie waarvan we ook vanavond veel volop kunnen genieten. Het koor 
wordt op de piano begeleid door Jaap Kramer. Verdere toelichting is niet nodig!

Muzikale medewerking komt verder van Noortje van Middelkoop. De virtuoze wijze waarop 
ze vorig jaar met de tonen van haar panfluit de koorzang omlijstte, vroeg gewoon om meer. 
We worden vanavond op onze wenken bediend! Het meesterlijke ritme komt vanavond van 
Hendrie Westra. Hij bespeelt de pauken en de percussie. Minne Veldman zit vanavond op 
de orgelbank achter de klavieren van het Meere-orgel. Hij is een vast gezicht van Zingen in de 
Zomer. Wat zullen we weer jubelen!
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De honderdguldenprent: de predikende Jezus geneest de zieken. Komt tot mij, allen... 

Dit is een afdruk van een beroemde kopergravure, die Rembrandt in 1646 maakte: de hon-
derdguldenprent. De bijzondere naam is ontleend aan het verhaal dat de verarmde Rem-
brandt zelf een afdruk van de ets terugkocht op een veiling voor honderd gulden. Een stevige 
prijs, die ook iets zegt over wat het werk van de meester toen al waard was.

Het bijzondere aan deze ets is dat Rembrandt verschillende gebeurtenissen uit één Bijbel-
hoofdstuk in één momentopname samenvat. De predikende Jezus is het centrum waar alles 
om draait. Zijn handen houdt Hij verwelkomend uitgespreid. Hij spreekt de menigte toe. 
Links staan de Schriftgeleerden en Farizeeërs. Met zelfvoldane gezichten wenden ze zich van 
Jezus af. Dichterbij Jezus staan de discipelen. Degene die het dichtstbij Jezus staat is waar-
schijnlijk Petrus. Hij probeert enkele vrouwen met kinderen tegen te houden. Maar Jezus 
haalt ze naar voren: ‘laat de kinderen tot mij komen’. Eén van de kinderen trekt: ‘kom dan, 
moeder!’ Links van Jezus zit ook de rijke jongeling met golvend haar, zijn hand vol ontzetting 
voor de mond. Hij heeft zojuist te horen gekregen wat hem ontbreekt: ‘verkoop alles wat je 
hebt en geef het aan de armen. En kom dan hier en volg mij’. Een kameel gaat nog eerder 
door het oog van de naald. 
 
Die kameel is er trouwens ook, rechts in de deuropening. En door die deur haast zich een 
schare van mensen die Jezus gevolgd is, getekend door ziekte, verdriet en handicaps. Hun 
leven is één schreeuw om hulp. Ze verwachten alles van de Man in het midden: ‘Komt tot Mij, 
allen die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven.’  Een vrouw die aan Jezus’ voeten ligt, lijkt 
de zoom van zijn mantel aan te willen raken.

Opvallend zijn de vele tegenstellingen op de gravure. Licht en donker. Hoog en laag. Rijk en 
arm. Volwassene en kind. Mens en dier. Joden en heidenen. Gezond en ziek. Ziende en blind. 
Eersten en laatsten. Rembrandt illustreert hoe God onze menselijke denkkaders overstijgt. 
Het evangelie zet de wereld op zijn kop. Bij mensen zijn sommige dingen onmogelijk, maar 
bij God is alles mogelijk. 

Er is nog heel veel meer te zien op deze prent. Een uitnodiging om deze nog eens nader te 
bestuderen. En tenslotte: in 2006 werd de honderdguldenprent door een Nederlandse koper 
gekocht voor 85 duizend euro.
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Solozang: Komt tot mij

 Komt tot Mij,
 allen die vermoeid en belast zijt.
 Komt tot Mij,
 en Ik geef u rust.
 Komt tot Mij,
 allen die vermoeid en belast zijt.
 Komt tot Mij,
 en Ik geef u rust.
 
    Neemt mijn juk op u
    en leert van Mij.
    Want Ik ben zachtmoedig
    en need’rig van hart,
    en gij zult rust vinden
    voor uw zielen,
    want mijn juk is zacht
    en mijn last is licht.

Samenzang: Jezus ik wil komen

 Jezus, ik wil komen,
 U roept telkens weer.
 Laat me bij U schuilen,
 in Uw liefde, Heer.

 Jezus, neem mijn leven,
 in genade aan.
 Dank U voor het wonder,
 dat U hebt gedaan.

Welkom

Samenzang: Psalm 89 (staande)

 Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
 Zij wand’len, HEER, in ‘t licht van ‘t Godd’lijk aanschijn voort;
 Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
 Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ‘t lijden;
 Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
 Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

 Neemt mijn juk op u
 en leert van Mij.
 Want Ik ben zachtmoedig
 en need’rig van hart,
 en gij zult rust vinden
 voor uw zielen,
 want mijn juk is zacht
 en mijn last is licht.

 Heer U droeg mijn zonden,
 aan het kruis voor mij.
 Maak mij door Uw liefde,
 van de zonden vrij.
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 Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
 Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht;
 Wij steken ‘t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen,
 Door U, door U alleen, om ‘t eeuwig welbehagen;
 Want God is ons ten schild in ‘t strijdperk van dit leven,
 En onze Koning is van Isr’els God gegeven.

Gebed

Samenzang: Vaste Rots van mijn behoud

 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.

 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.

Immanuel zingt

Verberg mij nu

 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!

 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.
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The prayer/Lead me Lord

 We pray You’ll be our eyes, and watch us where we go,
 and teach us to be wise in times when we don’t know.

 Let this be our prayer when we lose our way.
 Lead us to a place, guide us with Your grace
 to a place where we’ll be safe.

 We pray we’ll find Your light, (we pray we’ll find Your light,)
 and hold it in our hearts (and hold it in our hearts)
 as darkness falls each night, (as darkness falls each night,)
 remind us where You are. (remind us where You are.)

 Let this be our prayer (let this be our prayer)
 when shadows fill our day. (when shadows fill our day.)
 Lead us to a place, guide us with Your grace.
 Give us faith so we’ll be safe.
 
 Lead us, Lord, lead us in Your righteousness;
 make Your way plain for us to see.
 Lead us, Lord, lead us in Your righteousness;
 make Your way plain for us to see.

 We pray we’ll find Your light, and hold it in our hearts
 as darkness falls each night, remind us where You are.
 
 Let this be our prayer, just like ev’ry child
 needs to find a place, guide us with Your grace.
 Give us faith so we’ll be safe.

 Lead us to a place, guide us with Your grace,
 to a place where we’ll be safe.
 Lead us, Lord.

 Vertaling
 We bidden dat U onze ogen zult zijn en ons laat zien waar we gaan,
 leer ons wijs te zijn in tijden dat we het niet weten.
 Laat dit ons gebed zijn als we de weg kwijtraken.
 Leid ons naar ons doel, leid ons met Uw genade
 naar de plek waar we veilig zijn.
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 We bidden dat we Uw licht zullen vinden
 en het in onze harten vasthouden
 zodat als de duisternis van de nacht valt
 het ons herinnert aan U.

 Laat dit ons gebed zijn
 wanneer schaduwen onze dag vullen
 Leid ons naar ons doel, leid ons met Uw genade.
 Geef ons geloof zodat we veilig zijn.

 Leid ons, Here, leid ons in Uw gerechtigheid;
 Maak uw weg duidelijk voor ons.

 We bidden dat we Uw licht zullen vinden
 en het in onze harten vasthouden
 zodat als de duisternis van de nacht valt
 het ons herinnert aan U..

 Laat dit ons gebed zijn, Wil ons als een kind
 dat zoekt om een veilige plek, leiden met Uw genade.
 Geef ons geloof zodat we bij U veilig zullen zijn.

 Leid ons naar ons doel, leid ons met Uw genade,
 naar een plek waar we veilig zijn.
 Leid ons, Heer.

Samenzang: Welk een vriend is onze Jezus (staande)

 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 wij ‘t al niet brengen,
 in ‘t gebed tot onze Heer.

 Zijn wij zwak, belast, beladen
 en terneer gedrukt door zorg.
 Dierb’re Heiland, onze toevlucht,
 Gij zijt onze hulp en borg.
 Als soms vrienden ons verlaten,
 gaan wij biddend tot de Heer,
 in Zijn armen zijn wij veilig,
 Hij verlaat ons nimmermeer.
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Schriftlezing:  Mattheüs 9: 35-38 en Mattheüs 11: 28

De oogst is groot
En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het 
Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen Hij de menigte 
zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals 
schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn 
weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Komt tot Mij allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

Samenzang: Meester, men zoekt U wijd en zijd

Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oud’ren gaan rustig welbereid
jongeren aarz’lend U tegen.
Maar vroeg of laat, ‘t zij dag of nacht,
eens vindt G’ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.
 
Immanuel Zingt

Waarlijk, mijn ziel is stil tot God (Psalm 62)

 Waarlijk,  waarlijk, 
 mijn ziel keert zich stil tot God. 
 Waarlijk, waarlijk, 
 mijn ziel keert zich stil tot God, 
 stil tot God.

 In Zijn armen mag ik schuilen,
 Zijn nabijheid wekt mijn hoop. 
 En mijn wankelende voeten, 
 schraagt  Hij waar ik eenzaam loop 

 In de stilte U ontmoeten, 
 daar zijt Gij mij zo nabij. 
 Waarom zou ik dan nog spreken 
 reeds van verre kent Gij mij. 

 Zonder klagen, zonder vragen, 
 wacht ik in stilte op de Heer, 
 immers, Hij zal mij bewaren, 
 voor de angst en de gevaren, 
 redt mijn leven keer op keer.

 In de stilte U ontmoeten, 
 daar zijt Gij mij zo nabij. 
 Waarom zou ik dan nog spreken 
 reeds van verre kent Gij mij.

Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,
twijfel en angst ons benauwen.
Van uw belofte zelf de borg,
schraagt Gij ons wank’lend vertrouwen.
Licht wordt ons levensdoel en grond,
als G’ ons vergunt de zaa’lge stond,
dat wij uw aanschijn aanschouwen.

 Zonder klagen, zonder vragen, 
 wacht ik in stilte op de Heer,
 Immers Hij zal mij bewaren, 
 voor de angst en de gevaren, 
 redt mijn leven keer op keer.
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 Als de stilte wordt verbroken, 
 klinkt vol liefd en kracht Zijn stem; 
 ja, Zijn goedheid zal het winnen, 
 heel de aarde is van Hem 

Ik maak alle dingen nieuw

 Gaat je weg door het water, Ik ben met je
 Gaat je pad door de zee, Ik ben daar.
 Moet je dwars door het water, het zal je niet schaden.
 Ik ben God, Ik ben Heer’, Ik ben daar!

 Zie Ik maak alles nieuw; waak altijd over jou.
 Ja Ik vernieuw, en Ik herstel, Ik ben God!
 Alles wordt nieuw gemaakt, Ik heb de prijs betaald.
 Ik ben de Heer’, Ik ben je God, jij bent van Mij.

 In je moeiten, je zorgen, Ik ben met je.
 Als je bang bent voor morgen, Ik ben daar.
 In problemen of pijn, ‘k zal er zijn;
 Ik ben met je, Ik ben God, Ik ben Heer’, Ik ben daar.

 Ik creëerde de hemel, ik creëerde de aard, ik creëerde mijn mensen.
 Wees blij! Ik ben God, maak alle dingen nieuw; waak altijd over jou.
 Ja Ik vernieuw, en Ik herstel, Ik ben God!
 Alles wordt nieuw gemaakt, Ik heb de prijs betaald.
 Ik ben de Heer’, Ik ben je God, jij bent van Mij.

Samenzang: Ga niet alleen door ‘t leven

 Ga niet alleen door ‘t leven, Die last is u te zwaar.
 Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar!
 Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween,
 en zoveel leed te dragen, ga niet alleen!
 en zoveel leed te dragen, ga niet alleen!

 O armen, droeven, blinden, de hoofden opgericht!
 Laat u door Jezus vinden, Zijn last is zacht en licht.
 Daar is zoveel te dragen, daar is zoveel geween;
 ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen!
 ach, wilt dan niet vertragen! Naar Jezus heen!

 Waarlijk, waarlijk, 
 mijn ziel keert zich stil tot God. 
 Waarlijk, waarlijk, 
 mijn ziel keert zich stil tot God,  
 stil tot God, stil tot God
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 Welzalig, die ‘t ervaren, dat Hij hun alles is;
 dan kennen z’ in gevaren bezorgdheid noch gemis.
 Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen.
 Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!
 Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!

Meditatie

Je raakt niet snel uitgekeken op de ‘Honderguldenprent’. Je ziet mensen die het helemaal gemaakt lijken 
te hebben tot aan mensen die finaal aan de grond zitten. Jezus staat in hun midden.  Diep bewogen ziet 
Hij alle nood van buiten en van binnen. Ziekte,  verdriet, angst, schijngeluk en schijnzekerheid.  Herkent 
u zich in een van al die mensen?  Ga erbij staan. Je mag je eerlijk gezien weten door Jezus. Hij trok zich 
alle nood van ons aan en stierf daaraan, opdat wij met Hem leven uit de dood. ‘Komt tot Mij alle ver-
moeiden, gebukten, gebrokenen.  Ik geef rust en vrede!’

Samenzang: Jezus zal heersen waar de zon

1 Jezus zal heersen waar de zon
 gaat om de grote aarde om,
 de maan zijn licht banen trekt,
 zover het verste land zich strekt

3 Zijn rijk is volle zaligheid,
 wie was gevangen wordt bevrijd,
 wie moe was komt tot rust voorgoed,
 wie arm was leeft in overvloed.

Muzikaal onthaal

Solo- en samenzang: De Meester is wachtend op u, mijn vriend

  Solo
  De Meester is wachtend op u, mijn vriend 
  de Meester is wachtend op u 
  O, u dwaalde steeds weer 
  keer toch terug tot uw Heer 

  kom, keer tot de Heiland u nu
  Kom, hoor de stem van uw Heiland 
  kom, hoor de stem van uw Heiland 
  Luister, luister 
  Hij roept u en wacht al zo lang 

2 Het lied in alle talen zal
 zijn liefde loven overal,
 en uit de kindermond ontspringt
 de lofzang die zijn naam omringt

4 Laat loven al wat adem heeft
 De koning die ons alles geeft.
 O aarde om dit nieuw begin
 stem met het lied der eng’len in



Programma week 3  |  Zingen in de Zomer 2019 12

 Allen
 Hij roept U al sinds U geboren bent 
 Zijn Geest roept Uw hart keer op keer 
 O, geef alles aan Hem 
 En vind rust in Zijn stem. 
 O, vestig Uw hoop op de Heer 

 Kom, hoor de stem van uw Heiland 
 kom, hoor de stem van uw Heiland 
 Luister, luister 
 Hij roept u en wacht al zo lang

 Kom, hoor de stem van uw Heiland 
 kom, hoor de stem van uw Heiland 
 Luister, luister 
 Hij roept u en wacht al zo lang

Immanuel zingt

De schepping spreekt (Psalm 19)

 Ontluikend licht aan de horizon
 Een nieuwe dag breekt zich baan
 De sterke kracht van de ochtendzon
 Verdrijft de gloed van de maandag

 Het zonlicht straalt als een bruidegom
 Zo blij vervuld van de dag
 In warme gloed wentelt zij zich om
 Vervolgt haar weg vol ontzag

  Refrein
  Licht, overal licht; weldadig licht
  Hemelse stralen dag na dag.
  Licht, overal licht; weldadig licht
  Hemelse kracht voor de dag.

 Zo spreekt de schepping een eigen taal
 Geen klank of woord wordt gehoord
 Maar diep ontzag voor dit volgverhaal
 Treft wereldwijd ieder oord
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 Gods woorden zijn als een levensbron
 Verkwikkend zuiver en rein
 Weldadig goed als een warmtebron
 Verfrissend als een fontein

  Refrein: Licht, overal licht...

 God laat zich zien in Zijn majesteit
 Het hemelwerk toont Zijn macht
 Een loflied klinkt tot in eeuwigheid
 Het resoneert dag aan dag

  Refrein: Licht, overal licht...

We are marching in the light of God

  We are marching in the light of God
  We are living in the love of God
  Ik wil wand’len in het licht met God

Collectezang

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.

Jezus is wachtend, o zondaar op u

 Jezus is wachtend, o zondaar op u,
 roept u zo vriendelijk: “Kom tot Mij nu”,
 biedt u verlossing en troost in uw smart.
 Kom nu, verdwaald’ en geef Hem nu uw hart.
 Vlied tot Hem nu, Hij wacht reeds op u;
 ga zo niet verder, maar kom tot Hem nu.
 Jezus is wachtend, wachtend op u;
 stel het niet langer uit, kom, doe het nu.

 Als ik in uw glorie,
 uw eeuwigheid kom,
 dan buig ik mij voor U,
 in uw heiligdom.
 Gekroond met uw heerlijkheid,
 zal ‘k zingen voor U:
 ‘k Heb van U gehouden,
 maar nooit zoveel als nu.
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Er is een Heer
 
 Jezus sprak hier op aard’:
 “Mensen kom tot Mij,
 dat is Mij alles waard,
 Ik maak waarlijk vrij!”
 
  Refrein
  Er is een Heer (4x)
  Alleen Hij wacht,
  totdat Hij ook voor jou
  zorgen mag.
 
 Stel niet uit. Zeg tot Hem:
 wees nu ook mijn Heer.
 Luister steeds naar zijn stem,
 Hij geeft leven weer.

  Refrein: Er is een Heer...

Psalm 68 : 10 (niet-ritmisch)

 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, èn wil, èn zal in nood,
 Zelfs bij het naad’ren van den dood,
 Volkomen uitkomst geven.

Dankgebed

Immanuel Zingt
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 Vertaling
 Eén geloof, één hoop, één Heere
 Eén kerk waarvoor hij stierf
 Eén stem, één lied dat we loven
 Aan Hem Die was 
 en is en zal in alle eeuwigheid zijn
 
 Er is één lichaam, één geest, 
 Omdat je tot één hoop werd geroepen.
 Eén Heere, doopsel en geloof,
 Eén God en Vader van iedereen
 En in ieder aanwezig is.

 Eén geloof, één hoop, één Heere
 Eén kerk waarvoor hij stierf
 Eén stem, één lied dat we loven
 Aan Hem Die was en is en zal in alle eeuwigheid zijn

 Hoewel we mensen zijn,
 Divers met verschillende gaven
 die we met elkaar delen.
 Voor de eenheid van het geloof,
 Opdat we groeien in de kennis 
 van de Zoon van God
 In de volheid van Christus

 Eén geloof, één hoop, één Heere
 Eén kerk waarvoor hij stierf
 Eén stem, één lied dat we loven
 Aan Hem Die was en is 
 en zal in alle eeuwigheid zijn
 Eén geloof, één hoop, één Heere, één God

One faith, one hope, one Lord

 One faith, one hope, one Lord
 One church for which He died
 One voice, one song we lift in praise
 To Him Who was and is 
 and shall be evermore

 There is one body, one Spirit,
 As you were called to one hope.
 One Lord, baptism and faith,
 One God and Father of all
 Who is in you all

 One faith, one hope, one Lord
 One church for which He died
 One voice, one song we lift in praise
 To Him Who was and is 
 and shall be evermore

 Though we be many people,
 Diverse with various gifts
 We are given to each other
 For the unity of faith, 
 That we grow in the knowledge 
 Of the Son of God
 In the fullness of Christ

 One faith, one hope, one Lord
 One church for which He died
 One voice, one song we lift in praise
 To Him Who was and is 
 and shall be evermore
 One faith, one hope, one Lord, one God
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Samenzang: Kom tot uw Heiland

 Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
 kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
 Die ook voor u de hemel verliet,
 hoor naar Zijn roepstem: ‘Kom’.
 Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon,
 van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon,
 als zij vergaad’ren rondom de troon,
 daar waar de eng’len staan.

Slotwoord

Slotzang: Hoort, Jezus noodt U

 Hoort, Jezus noodt U, kom tot het feest,
 kom alle dingen zijn gereed,
 voor arm en rijk is er plaats bereid,
 trek aan thans het bruiloftskleed.

  Refrein:
  Elk die wil mag komen,
  gaat tot de Koningszaal,
  o zwakken en vermoeiden,
  daar ‘s plaats aan ’t Bruiloftsmaal.

 Hoort, Jezus noodt U, kom tot het feest,
 kom, o mijn vriend nog is het tijd,
 ga binnen blijf toch niet buiten staan,
 voor u is ook plaats bereid.

  Refrein: Elk die wil mag komen...

 Hoort, Jezus noodt U, kom tot het feest,
 kom arme zondaar, stel niet uit,
 de Vader roept u een welkom toe,
 kom neem nu een vast besluit.

  Refrein: Elk die wil mag komen...

 Laat kind’ren komen, zo klonk zijn stem,
 spring op van vreugd, verblijd u in Hem.
 O, luister naar die lieflijke stem,
 toef langer niet, maar kom.
 Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon,
 van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon,
 als zij vergaad’ren rondom de troon,
 daar waar de eng’len staan.
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Wandel op zaterdag 24 augustus 2019 mee met de

MEESTERLIJKE REMBRANDT
TAPAS-TOCHT door Urk
 
Aan de hand van een gids wandelt u door het oude dorp van Urk. Het wordt stappen en happen 
op zeven verschillende locaties, waar u kunt genieten van meesterlijke kunst, verhalen en 
culinaire verrassingen.
 
Begin- en eindpunt is de musicerende Bethelkerk met samenzang en unieke medewerkingen. 
Aanvang: 14:00 uur.
 
Opgeven voor de tapastocht kan via het onderstaande strookje. Voor het happen en stappen 
vragen we een bijdrage van € 25,-- per persoon, dat volledig ten goede komt aan het werk van 
Zingen in de Zomer. Voor meer informatie: zie Kruispunt bladzijde 28. 

U kunt u ook opgeven door het invullen en inleveren van het strookje hieronder.
Doe het snel, want vol = vol

DEELNEMEN AAN DE REMBRANDT TAPASTOCHT OP 24 AUGUSTUS 

heer/mevrouw:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:
 
Graag nemen we met .... personen deel aan de Tapastocht op 24 augustus 2019
 
ingevulde strookje in de collectezak doen, afgeven aan één van de vrijwilligers of opsturen naar: 
Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’, Postbus 47, 8320 AA Urk
 
Ook telefonisch opgeven kan: Agnita Bakker, telefoon: 06-52650790    

ADVERTENTIE
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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 en augustus van 2019 
vinden D.V. nog 5 van deze samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!

VOLGENDE WEEK 
Woensdag 31 juli 2019  'DE STORM'

14:00 uur:  Bethelkerk, Mariëtte Post
15:15 - 16:00 uur:  Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging

16:00 uur:  Bethelkerk, Orgelconcert

19:30 uur: het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  Meditatie  Ds. H.J. van der Wal
Orgel  Lennert Knops  Harp Maria Knops  Piano  Jacob Schenk

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.


