
WEEK 4
Woensdag 31 juli 2019

Zang  Het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’ o.l.v. Thom Hesseling
Solo Mariëtte Post c.s.  Meditatie  ds. H.J. van der Wal  
Orgel  Lennert Knops  Piano  Jacob Schenk  Harp  Maria Knops

DE STORM

MEDEWERKENDEN
Als we het over HET Urker mannenkoor hebben, dan gaat het over het Urker Mannenkoor 
‘Halleluja’. Al sinds 1897 klinkt onder deze naam de krachtige mannenzang van Urk. De hoge 
intonatie van de tenoren en de energieke klank van dit beroemde koor zijn vanavond de 
ingrediënten om de kracht van de storm te laten klinken. Maar ook in de ingetogen harmonie 
van het zachte, zal de stilte na de storm te horen zijn: ‘zwijg, wees stil’. Het thema past bij dit 
mannenkoor.

Dirigent Bert Moll is op vakantie, maar bij hun sympathieke tweede dirigent Thom 
Hesseling is de directie van de Urker mannen ook in goede handen. Bij de vertolking van 
de liederen staat ook voorop dat de zangers zich moeten kunnen inleven in de tekst. Een 
goed verstaander begrijpt wat er op dat moment in de zanger omgaat. Dan gebeurt het dat 
toehoorders achteraf zullen zeggen: ‘dat lied heeft me echt getroffen’.

Voor Lennert Knops, de jonge toonkunstenaar uit Papendrecht is het de eerste keer dat 
hij achter de klavieren van het Meere-orgel plaatsneemt en de Urker koor- en samenzang 
in de Bethelkerk zal begeleiden. Maar hij is al wel wat gewend, zowel in de begeleiding 
als in het soleren. Zijn echtgenote, Maria Knops, is vanavond ook van de partij, met haar 
prachtige instrument: laat bij de harp de psalmen horen! De begeleiding op de piano is in de 
vertrouwde handen van Jacob Schenk.
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Christus in de storm op het meer van Galilea 

Uiteraard mag dit schilderij niet ontbreken in onze reeks. Het enige schilderij van Rembrandt 
over de zee. Hijschilderde in 1633 de worsteling van de discipelen in de storm. Het schilderij 
toont een dramatische scene uit het verhaal waarin Jezus de golven kalmeert van het Meer 
van Galilea. Het is heftig en expressief. De woeste golven beuken krachtig tegen de romp van 
het schip. Het tuig dreigt los te raken van de mast en vliegt gevaarlijk boven de hoofden van 
de discipelen. Water dringt het schip binnen, zeilen en lijnen scheuren. Een aantal apostelen 
probeert krampachtig het zeil te reven. Een ander is zeeziek. Iedereen is bezig zichzelf te 
redden. ‘Al staat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort’. 
 
Goed tellend zijn er 14 opvarenden: Twaalf discipelen, Jezus, en …. Halverwege het schip 
schilderde Rembrandt ook zichzelf. Terwijl hij zijn muts vasthoudt grijpt hij een touw en kijkt 
ons aan. Andere bemanningsleden gaan gehuld in de schaduw. En Jezus slaapt. Wanhopig 
vragen de discipelen aan Jezus hen te redden uit de storm waarin ze verzeild zijn geraakt. De 
zeiltocht loopt goed af: een paar woorden van Jezus zijn genoeg om de storm te doen afne-
men. Zo kan het ook lijken in de stormen van ons leven. Totdat Jezus wakker wordt, de storm 
bestraft en zegt tot de zee: ‘Zwijg, wees stil.’  

Wij hebben Vaders Zoon aan boord en veilig strand voor ’t oog’. Het aansprekende schil-
derij is helaas niet meer in het publieke domein. In de ochtend van 18 maart 1990 werd het 
gestolen uit het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston door dieven die zich voordeden 
als politieagenten. Sindsdien is het onvindbaar. Dit wordt gezien als de grootste onopgeloste 
kunstroof in de geschiedenis van de Verenigde Staten.  
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Solo- en samenzang: Een schip onderweg

  Solo
  ‘k Ben een schip onderweg,
  op onstuimige zee.
  Maar hoe zwaar ook de reis,
  Heer, U gaat met mij mee.

  En in iedere storm,
  ja, hoe sterk ook de wind,
  als een anker bent U,
  waaraan ik houvast vind.
 
  ‘k Heb Uw woord als kompas,
  en Uw Geest zet de koers.
  Heer, zo zijn we op reis,
  met Uzelf aan het roer.

 Allen
 En zo steven ik af
 op mijn eeuwige thuis.
 U, mijn Heer en mijn God,
 brengt mij veilig naar huis.
 U, mijn Heer en mijn God,
 brengt mij veilig naar huis.

Koor-en Samenzang: Ik wil zingen van mijn Heiland
J. McGranaham / J. Zwanepol

  Het Urker Mannenkoor
  Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij,
  Aan het kruis schonk Hij genade; droeg mijn schuld en ik was vrij.
  
  Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde wondergroot.
  Die Zichzelven gaf aan ‘t kruishout, en mij redde van de dood.

 Allen
 Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij,
 Aan het kruis schonk Hij genade; droeg mijn schuld en ik was vrij.

  Het Urker Mannenkoor
   ‘k Wil het wonder gaan verhalen, hoe Hij op zich nam mijn straf.
  Hoe in liefde en genade, Hij ‘t rantsoen gewillig gaf.
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 Allen
 Zing, o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht Hij ook mij,
 Aan het kruis schonk Hij genade; droeg mijn schuld en ik was vrij.

 Ik wil zingen van mijn Heiland, hoe Hij smarten leed en pijn.
 Om mij ‘t leven weer te geven, eeuwig eens bij Hem te zijn.
 
 Zing o zing van mijn Verlosser, met Zijn bloed kocht hij ook mij
 Aan het kruis schonk Hij genade, droeg mijn schuld en ik was vrij.

Samenzang: Psalm 65

 De lofzang klimt uit Sions zalen
 tot U met stil ontzag.
 Daar zal men U, o God, betalen
 geloften, dag bij dag.
 Gij hoort hen, die Uw heil verwachten,
 o Hoorder der gebeên.
 Dies zullen allerlei geslachten
 ootmoedig tot U treén.

Welkom

Samenzang: Als g’in nood gezeten

 Als g’ in nood gezeten,
 geen uitkomst ziet,
 wil dan nooit vergeten:
 God verlaat u niet.
 Vrees toch geen nood!
 ‘s Heren trouw is groot,
 en op ‘t nacht’lijk duister,
 volgt het morgenrood.
 Schoon stormen woeden,
 ducht toch geen kwaad;
 God zal u behoeden,
 uw toeverlaat.

Gebed

 ‘t Gebruis der zee doet Gij bedaren,
 daar Gij haar golven stilt.
 ‘t Rumoer der volken als der baren
 betoomt Gij, waar Gij wilt.
 Wie d’ einden dezer aard’ bewonen,
 aanschouwen dag aan dag de teek’nen,
 die Uw almacht tonen,
 met vrees en diep ontzag.

 God blijft voor u zorgen,
 goed is de Heer,
 en met elke morgen,
 keert Zijn goedheid weer.
 Schoon g’ in ‘t verdriet,
 nergens uitkomst ziet,
 groter dan de Helper,
 is de nood toch niet.
 Wat ons ontviele,
 Redder in nood,
 red slechts onze ziele,
 uit zond’ en dood.
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Samenzang: O eeuw’ge Vader, sterk in macht

 O eeuw’ge Vader, sterk in macht,
 wiens arm betoomt der baren kracht,
 die wijst de grondlooz’ oceaan
 de Hem gestelde perken aan,
 o wil verhoren onze beê
 voor hen, die zijn in nood op zee!

 O Christus, wiens bestraffend woord
 ‘t gedruis der waat’ren heeft gesmoord,
 die onder ‘t stormen rustig sliep
 en wandeld’ over t’ schuimend diep,
 o wil verhoren onze beê
 voor hen, die zijn in nood op zee!

Het Urker Mannenkoor

Looft de Heer, want Hij is goed
K.J. Mulder

 Looft den Heer, want Hij is goed, (Hallelujah!)
 Looft Hem met een blij gemoed, (Hallelujah!)
 Want Zijn goedertierenheid, (Hallelujah!)
 Zal bestaan in eeuwigheid. (Hallelujah!)

 Looft Gods wijsheid; door Zijn Woord,
 Bracht Hij alle heem’len voort,
 Want Zijn goedertierenheid,
 Zal bestaan in eeuwigheid.
 
 Geeft den God des hemels eer,
 Lof zij aller scheps’len Heer,
 Want Zijn goedertierenheid,
 Zal bestaan in eeuwigheid.

Alwetend Vader
F.F. Flemming / K.J. Mulder

 Alwetend Vader, eind’loos in genade;
 Groot van ontferming, sla m’ in liefde gade.
 Hoor naar mijn bede, toon mij Uw bescherming.
 Om Jezus wille.
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 Ik durf niet vragen wat ik wil begeren.
 Uw welbehagen, geef m’of doe ontberen.
 Gij weet alleen, Heer, wat ik hier kan dragen.
 Uw kind zwijgt stille.

 Vader, o doe mij, in dit moeilijk leven,
 op U vertrouwen; wil mij nooit begeven.
 Doe m’op Uw liefde in de Heiland bouwen,
 in vreugd’ en smarte.

Samenzang: Houd Gij mijn handen beide

 Op d’ ongewisse baren
 van d’ oceaan,
 in stormen en gevaren
 grijp, Heer, mij aan.
 Ik zie uw aanschijn blinken
 in duist’re nacht,
 behoed mij dan voor zinken
 door uwe macht.

Samen zingen en spelen tegen de storm (medley)

1. Solo: Met Jezus In De Boot

  Solo
  Met Jezus in de boot
  Ben je veilig in de storm,
  veilig in de storm, veilig in de storm.
  Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm.
  Als je vaart naar huis.
  Als je vaart naar huis.
  Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm, 
  als je vaart naar huis.

  Met Jezus in de boot
  Ben ik veilig in de storm,
  veilig in de storm, veilig in de storm.
  Met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm.
  Als ik vaar naar huis.
  Als ik vaar naar huis.
  Met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm, 
  als ik vaar naar huis.

 En blijft m’ ook soms verborgen
 uw grote macht,
 Gij voert mij tot de morgen
 ook door de nacht.
 Neem dan mijn beide handen
 en leid uw kind,
 tot ik aan d’ eeuw’ge stranden
 de ruste vind.
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2. Samenzang: Jezus die mijn ziel bemint

 Jezus, Die mijn ziel bemint
 ‘s levens stormen loeien, Heer.
 O, beveilig mij, Uw kind,
 leg mij aan Uw boezem neer.
 Als de golven woedend slaan
 tegen rotsen op en neer,
 laat mij aan Uw zij dan staan,
 tot de storm voorbij is, Heer.

3. Solo: Je hoeft niet bang te zijn

  Solo
  Je hoeft niet bang te zijn,
  al gaat de storm tekeer,
  leg maar gewoon je hand,
  in die van onze Heer.

  Je hoeft niet bang te zijn,
  als oorlog komt of pijn.
  De Heer zal als een muur,
  rondom je leven zijn.

  Je hoeft niet bang te zijn,
  al gaan de lichten uit.
  God is er en Hij blijft,
  als jij je ogen sluit.

4. Samenzang: ‘t Scheepke onder Jezus’ hoede

 ‘t Scheepke onder Jezus’ hoede,
 met de kruisvlag hoog in top,
 neemt als arke der verlossing
 allen, die in nood zijn, op.
 Al staat de zee ook hol en hoog
 En zweept de storm ons voort,
 wij hebben ‘s Vaders Zoon aan boord
 en ‘t veilig strand voor oog.

 Arme zondaar, zie de kruisvlag
 wapp’rend langs de oceaan.
 Weet, de Heer is in het scheepje. 
 Kom, neem uw verlossing aan!
 “Dies rijst een lied tot God omhoog,
 ruist vol een dankakkoord.
 Wij hebben ‘s Vaders zoon aan boord
 en ‘t veilig strand voor oog”.
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Bijbellezing: Marcus 4:35-41

Jezus stilt de storm
En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant. 
En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere 
scheepjes bij Hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het 
al volliep. En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen 
Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de 
wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. 

En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees 
en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn

Samenzang: Psalm 107 

 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 HEEREN klaar bemerken,
 En in de diepe paân
 Zijn grote wonderwerken.

    Zij dansen, wagg’len, vallen,
    Gelijk een dronken man;
    De wijsheid van hen allen,
    Hoe groot, bezwijkt er van.
    Doch toen zij, in ‘t gebed,
    Tot Isrels HEER zich wendden,
    Heeft hen Zijn arm gered
    Uit angsten en ellenden.

Meditatie: De Storm

We hebben gelezen over een storm op het meer van Galilea. In figuurlijke zin kan het in ons eigen leven 
ook behoorlijk stormen zodat het water ons aan de lippen komt te staan. Soms dreigen wij te verdrinken 
in onze zorgen en problemen. De vraag is: wat doe je als je merkt dat jouw problemen te groot zijn om 
zelf op te lossen? Uiteindelijk is alleen Jezus de Redder die werkelijk kan helpen.

 Hij wekt, met slechts te spreken,
 Een stormwind voor hun oog;
 Dan beeft het al, dan steken
 De golven ‘t hoofd omhoog;
 Nu ziet men ‘t schip de lucht,
 Dan weer den afgrond naad’ren.
 Hun hart geeft zucht op zucht,
 Hun bloed verstijft in d’ aad’ren.
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Samenzang: God heeft mij Zijn Zoon gegeven (staande)

God heeft mij Zijn Zoon gegeven 
door ‘t geloof nam ik Hem aan;
ja, ik weet het, ik zal leven,
en door Hem ten hemel gaan.
Zelfs eer ik nog was geboren,
heeft mij God in Hem verkoren,
eer zijn woord met scheppersmacht
dit heelal tot aanzijn bracht.

Jezus Christus is gestorven,
is verrezen, ook voor mij,
heeft de zegepraal verworven
en het leven, ook voor mij.
Aan Gods rechterhand gezeten,
zal Hij nimmer mij vergeten,
maar, uit deernis met mijn lot,
treedt Hij voor mij in bij God.

Het Urker Mannenkoor

Ruwe stormen mogen woeden 
Friedrich Funcke/K.J. Mulder

 Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht.
 God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht.
 Moet ik lang Zijn hulp verbeiden, Zijne liefde blijft mij leiden:
 Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

 Maar wat lot, ’t zij dood of leven, smaad of eerbetoon mij wacht,
 Jezus zal mij nooit begeven, ben ik zwak, bij Hem is kracht.
 Gunst van mensen, raad van vrinden, bitt’re haat van kwaadgezinden,
 Hoogte, diepte, vreugd of rouw, niet ontrooft mij aan Gods trouw.

De Storm
H.R. Palmer/W.H. Zwart
 
 Meester de stormwind giert woedend, de golven bedreigen mij.
 De lucht is verduisterd door wolken en nergens is hulp nabij!
 Raak het U niet dat w’ in nood zijn? Hoe kunt Gij slapen Heer!|
 Nu wij dreigen ons graf hier te vinden, in ’t kolkende, diepe meer.
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  Refrein
  De wind en de golven zij doen Uw wil, zwijg wees stil!
  Hoe hoog ook de zee en haar golven slaan,
  demonen of machten zij doen niet vergaan,
  het scheepje waarop zich aan boord bevindt,
  De Meester van zee en van aard en wind!
  Zij allen buigen zich voor Uw wil, zwijg wees stil, zwijg wees stil.
  Zij allen buigen zich voor Uw wil, zwijg, zwijg wees stil.

 Meester in droefheid en angsten en smart buig ik mij terneer.
 Mijn hart is ten diepste bewogen, ontwaak toch en red mij Heer!
 Stormen van vrees en van zonde slaan nu mijn ziel terneer!
 Ik verga, o, mijn dierbare Meester, neem haastig het roer, o, Heer!

  Refrein: De wind en de golven...

 Meester de stormen zijn over en kalm is het spieg’lend meer.
 En zoals de zon straat op aarde straat z’ ook in mijn harte weer.
 Blijf toch , o reddende Heiland, blijf en verlaat mij niet.
 O, dan land ik met vreugd’ in Uw haven, waar Gij Uwe rust mij biedt.

  Refrein: De wind en de golven...

Muzikaal intermezzo

Samenzang:  Geef de Heiland ’t roer in handen (staande)

 Geef de Heiland ’t roer in handen
 van uw aardse levensschip.
 Hij zal veilig u doen landen,
 Hij kent elke rots en klip.
 Zij uw scheepje groot of klein,
 laat de Heiland stuurman zijn.
 
    Hoe ook stormen mogen woeden,
    laat het roer stil in zijn hand;
    Hij zal in ’t gevaar behoeden,
    Hij brengt veilig u aan land.
    Beeft u ook van angst en pijn,
    laat de Heiland stuurman zijn.
 

 Blijf toch rustig Hem geloven,
 richt bij ’t felste stormgedruis
 ’t hart omhoog, het oog naar boven;
 daar bracht Hij reeds velen thuis.
 Hoe ook alles donker schijn’,
 laat de Heiland stuurman zijn.
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Het Urker Mannenkoor 

Brightly beams our Father’s mercy 
hilip Paul Bliss/B. Moll

 Brightly beams our Father’s mercy 
 From his lighthouse ever more.
 But to us He gaves the keeping
 of the lights along the shore.
 
  Refrein
  Let the lower lights be burning: 
  sent a gleam across the wave. 
  Some poor faintning, struggling seaman, 
  you may rescue, you may save.

 Dark the night of sin has settled; 
 Loud the angry billows roar. 
 eager eyes are watching longing, 
 for the lights along the shore.

  Refrein: Let the lower lights be burning...

 Trim your feeble lamp, my brother. 
 Some poor sailor tempest tossed.
 Trying now to make the harbour, 
 in the darkness may be lost.

  Refrein: Let the lower lights be burning...

Toelichting: 
dit lied vergelijkt Gods genade voor verloren zondaren met het licht dat van een vuurtoren over de 
woeste zee straalt en de zeeman de weg naar huis wijst

Walk in the Light 
(K. Rande/trad)

 Glory to our wondrous King,
 Jesus, the Light of the world.
 He’s the reason why we sing.
 Jesus, the Light of the world.

 Vertaling:
 Helder straalt de genade van onze Vader, 
 voortdurend vanaf Zijn vuurtoren (‘vanuit de hemel’)
 Maar Hij laat ons de lichten 
 langs de kust vasthouden (‘hier op aarde’).

  Refrein:
  Laat de lage lichten branden: 
  zend een straal over de golven. 
  Misschien zul je een arme, 
  worstelende drenkeling kunnen redden.

 De donkere nacht van de zonde is gevallen; 
 de boze golven brullen luid. 
 Speurende ogen zoeken  verlangend 
 naar de lichten langs de kust.

 

 Stel je zwakke lamp bij, mijn broeder! 
 Anders dreigt een arme, 
 door de storm opgejaagde zeeman 
 die de haven probeert te bereiken,
 in het donker te verdwalen.
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  Refrein
  Walk in the light, the beautiful light! 
  somewhere the dewdrops of mercy shine bright.
  Shine all around us by day and by night,
  Jesus, the Light of the world.

 Vertaling
 Glorie aan onze buitengewone Koning,
 Jezus, het Licht van de wereld.
 Hij is de reden waarom wij zingen.
 Jezus het Licht van de wereld.

  Refrein:
  Wandel in het licht, het prachtige licht!
  De dauwdruppels van genade schitteren helder.
  Schijn om ons heen, bij dag en bij nacht,
  Jezus, Licht van de wereld.

Collectezang

Hand in hand met Jezus

 Hand in hand met Jezus over ‘t ruwe pad,
 Jezus houdt vol liefde trouw mijn hand gevat.
 Onder blauwe hemel, onder stormgebruis,
 hand in hand met Jezus, kom ik veilig thuis.

 Hand in hand met Jezus, steunend op Zijn kracht,
 zie ‘k de sterren fonk’len in de zwarte nacht.
 Stormen mogen woeden, woest de golven slaan.
 Hand in hand met Jezus, kan ik veilig gaan.

Al de weg leidt mij mijn Heiland

 Al de weg leidt mij mijn Heiland,
 wat verlangt mijn ziel dan meer?
 Zou ik immer aan Hem twijf’len,
 Die mij voortleidt keer op keer?
 Zoete troost en zaal’ge vrede,
 heb ik steeds op Zijn bevel.
 ‘k Weet wat hier mij overkome,
 Hij maakt alle dingen wel. (bis)

Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al ‘t aardse stormgebruis,
en volkomen vreugde wacht mij,
In het zalig Vaderhuis.
Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen:
“Jezus leidde m’ al de weg.” (bis)
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Zie ons wachten aan de stromen

 Zie ons wachten aan de stromen,
 aan de oever der rivier:
 straks zal onze Bootsman komen,
 en wij varen af van hier.

    Reeds zien wij de gouden straten,
    van de hemelstad, zo schoon;
    horen wij d’ ontelb’re schare
    juub’lend juichen voor Gods troon.

    Refrein: Hoe de storm ook moge woeden...

Gebed

Het Urker Mannenkoor: In His love
Mark Patterson / Bert Moll

 Christ has come to be our Shepherd; 
 He has come to be our Guide.
 Though we walk the path of darkness, 
 Christ will lead us through the night.
 Christ has come to bring salvation; 
 He has come to be our Light.
 Christ has come to bring forgiveness; 
 Jesus is the gift of life.

  Refrein
  In His love we have victory, 
  in His sacrifice we have hope again.
  In His cross we have glory; 
  in His love we have life. 

 We will dwell in the spirit 
 of God’s holy gift of grace.
 We will worship Him and serve Him, 
 we will sing to give Him praise.
 We will tell of His goodness, 
 we will share the peace of Christ.
 We will tell the wondrous story, 
 Jesus is the Gift of life.

  Refrein: In Zijn liefde ...

 Vertaling
 Christus is gekomen om onze Herder te zijn; 
 Hij is gekomen om onze Gids te zijn.
 Ook als wij een donker pad bewandelen, 
 zal Christus ons door de nacht leiden.
 Christus is gekomen om redding te brengen; 
 Hij is gekomen om ons Licht te zijn.
 Christus is gekomen om vergeving te brengen; 
 Jezus is het Geschenk des levens.

  Refrein:
  In Zijn liefde hebben wij de overwinning,
   door Zijn lijden hebben wij weer hoop.
  In Zijn kruis hebben wij glorie, 
  door Zijn liefde hebben wij leven.

 We verblijven in de geest 
 van Gods heilige genadegave.
 We zullen Hem aanbidden en Hem  dienen, 
 we zullen zingen om Hem te loven.
 We zullen vertellen van Zijn goedheid, 
 we zullen de vrede van Christus delen.
 We zullen het wonderlijke verhaal vertellen, 
 Jezus is het Geschenk des levens.

 Refrein
 Hoe de storm ook moge woeden,
 op de reis naar d’ eeuwigheid.
 Jezus is de trouwe Bootsman,
 die ons altijd veilig leidt.
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 God loved the world and He sent His Son 
 that we might believe in Him.
 If we believe we will never die, 
 Christ will bring eternal life.

  Refrein: In Zijn liefde ...

Slotwoord

Samenzang: Schuil maar veilig als de stormwind (staande)
Melodie: al de weg leidt mij mijn Heiland

 Schuil maar veilig als de stormwind, 
 woest je levensschip bedreigt. 
 Vlucht naar mij als ’t wilde water,
 tot de wank’le reling stijgt. 
 Ik bescherm je met mijn schaduw,
 in de diepten van de nacht.
 Je mag rusten als de dag jou,
 niets dan angsten heeft gebracht. 
 Je mag rusten als de dag jou,
 Niets dan angsten heeft gebracht.

 
Slotzang: Lichtstad met uw paar’len poorten (staande)
Alfred O. Duhlin/Elsie Ahlwén/M.W. Kramer

  Het Urker Mannenkoor
  Lichtstad met uw paar’len poorten,
  Won’dre stad zo hoog gebouwd.
  Nimmer heeft men op deze aarde,
  Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

 Allen
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 Luist’ren naar Zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen,
 In het nieuw Jeruzalem.

  Het Urker Mannenkoor
  Heilig oord vol licht en glorie
  Waar de boom des levens bloeit
  En de stroom van levend water
  Door de gouden Godsstad vloeit.

 God had de wereld zo lief dat Hij Zijn Zoon zond 
 opdat wij in Hem zouden geloven.
 Als we geloven zullen we niet sterven,  
 Christus zal het eeuwige leven brengen.

 Roep maar kind, wanneer de vrees jou,
 in het duister overspoelt 
 en de zee met haar gevaren, 
 om je scheepje ziedend woelt. 
 Laat mijn almacht je omringen, 
 dan breng ik je veilig thuis. 
 Door de schaduw van mijn handen, 
 naar de kust, het vaderhuis. 
 Door de schaduw van mijn handen,
 Naar de kust, het vaderhuis.



 Allen
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 Luist’ren naar Zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen,
 in het nieuw Jeruzalem

    Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
    Luist’ren naar Zijn liefdestem.
    Daar geen rouw meer en geen tranen,
    in het nieuw Jeruzalem

 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



 Wat een vreugde zal dat wezen,
 Straks vereend te zijn met Hem.
 In die stad met paar’len poorten:
 In het nieuw Jeruzalem.
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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 vierde avond van Zingen in de Zomer 2019. In de maand augustus van 2019 
vinden D.V. nog 4 van deze samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!

VOLGENDE WEEK 
Woensdag 7 augustus 2019  'LEVEN VOL ONTFERMING'

14:00 uur:  Bethelkerk, Samengesteld mannenkoor (Mannen van Holland)
15:15 - 16:00 uur:  Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging

16:00 uur:  Bethelkerk, Orgelconcert

19:30 uur: Bethelkerk, Chr. Gemengd Koor Urk

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  Meditatie  Jeugdpastor Sjoerd Bakker
Orgel  Hendrik van Veen  Piano  Hugo van der Meij

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.


