AAN DE HAND VAN DE MEESTER
Zaterdag 24 augustus 2019

DE HAND VAN DE MEESTER
Zang Mannenkoorzang, Projectkoor o.l.v. Jaap Kramer
Solo Piet Baarssen en Alice Baarssen Meditatie Harm Kramer
Orgel Dub de Vries
MEDEWERKENDEN

Het is vanavond wel een hele bijzondere Zingen in de Zomer. De dag is bijzonder: op veler verzoek eens op een
zaterdag. Ook het programma is bijzonder: Er zijn een aantal verrassende primeurs. We kijken vanavond terug
op de zeven thema’s die Rembrandt ons tot nu toe heeft voorgehouden. Daarover zingen we als opmaat naar
aanstaande woensdag: de slotavond. Dan komen we na een reis door het evangelie van Rembrandt thuis bij de
Vader en mogen we ons hartelijk welkom weten.
Het zingen vanavond doen we met samenzang, mannenzang en solozang. De kern van de koorzang wordt gevormd
door een heus projectkoor. Speciaal voor Zingen in de Zomer. Speciaal voor deze avond. Vanmiddag hebben zij
enkele nummers ingestudeerd en vanavond wordt het met de samenzang één grote lofzang voor onze God. De
koorzang staat onder leiding van Jaap Kramer.
Speciale medewerking is er ook van bariton Piet Baarssen en zijn dochter Alice. Zij verzorgen een aantal solo’s.
Zij zijn vaste vrienden van Dub de Vries, die vanavond de begeleiding op het Meere-orgel zal verzorgen. Dub
behoeft eigenlijk geen verdere introductie. Hij is al tientallen jaren een meedenkende en meewerkende muzikale
kracht aan Zingen in de Zomer. Menigmaal was hij er met zijn zingende en musicerende vrienden. Hij wordt bij de
orgelbank bijgestaan door zijn vaste registrant Rob Vossenberg. Vanavond dus ook.
De meditatie wordt verzorgd door Harm Kramer. Hij studeert theologie en is onder meer als leraar
levensbeschouwing verbonden aan Het Baken in Almere en spreekt vrijmoedig over zijn geloof en overtuiging in
vele kerken in ons land. Vanavond toont hij ons God als de Grote Meester.

Het evangelie volgens Rembrandt
Het verhaal dat we de afgelopen weken als ‘Evangelie van Rembrandt’ aan de hand van de
meesterwerken hebben verteld, is eigenlijk terug te brengen tot één essentie: ‘God is erbij’!
Hij gaat met je mee. Hij ondersteunt je als het moeilijk is. Hij is het voorbeeld van ontferming. Hij gaf zichzelf. Hij is overwinnaar! Hij verwacht dat je weer bij Hem thuiskomt. In de
schilderijen en tekeningen mag je steeds Rembrandt zelf en daarin ook jezelf ontdekken. Het
gaat om jou! Dat verhaal vertellen we vanavond aan de hand van de zeven meesterwerken
die we tot nu toe hebben gezien. En als we dat doen, zien we vooral God zelf aan het werk.
Als Grote Kunstenaar. Als Schepper. Als Meester. Zo bereiden we ons voor op de slotavond
aanstaande woensdag: Onze thuiskomst!
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Solozang
Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
die om ons te redden, de hemel verliet?
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof
en d’ Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw naam zij d’ eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Gedicht
Aan de hand van de meester
Hendrik Korf

Samenzang: Heer wilt U mijn Leidsman wezen
Melodie: wat de toekomst brengen moge

Heer, wilt U mijn Leidsman wezen,
wilt U altijd naast mij gaan.
Dat ik zonder angst en vrezen,
aan Uw Vaderhand mag gaan.
Dat ik elke nieuwe morgen,
of er vreugde is of pijn,
weet dat U voor mij wil zorgen
en altijd Uw kind mag zijn.
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Blijf nabij, wil mij geleiden,
zonder U ben ik niets waard.
Help mij, Heer, wat zon te spreiden,
voor mijn medemens op aard.
Laat die ander mogen merken,
dat Uw liefde mij doorgloeit,
in mijn leven, in mijn werken,
als een bloem die openbloeit.
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Welkom
Dromen te Bethel

God belooft het aan Jacob in Bethel: ‘Ik ben met je overal waarheen
je gaat’

Samenzang
Dit is een huis om de Heer te ontmoeten
Melodie: In het begin lag de aarde verloren

Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer;
smeeklied en lofzang en taal van ontferming,
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.
Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

Heer, U leidt mijn leven
Heer, U leidt mijn leven,
met U mag ik gaan.
U heeft licht gegeven,
op de donk’re paân.
					
					
					
					

Op de weg door ‘t leven,
ja, zelfs door de dood.
Mag ik gaan met Jezus,
die mij uitzicht bood.

Heer, vergeef mijn zonden,
alle dagen weer.
‘k wil op U vertrouwen,
en U loven, Heer.

Gebed
Leven onder de zegen

God schenkt ons zijn zegen op onze weg.
Op zijn eigen, vaak op een onverwachte wijze
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Samenzang: Psalm 43 (staande)
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.

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.

Koorzang
Vaste Rots van mijn behoud
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 om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
					
					
					
					
					
					

Eenmaal als de stonde slaat
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon’
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Komt tot mij, allen

Jezus is gekomen voor mensen die hulp van Hem verwachten

Solozang
De dierb’re Heiland is nabij
Refrein

1.

De dierb’re Heiland is nabij,
de liefdevolle Jezus.
Zijn woorden troosten u en mij,
O, hoort de stem van Jezus.

		
		
		
		

2.

Uw zonde droeg Hij aan het kruis,
O, hoort de stem van Jezus!
Een plaats, bereid in ‘s Vaders huis:
een kroon, bereid door Jezus!

3.
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Eng’lenkoren prijzen Hem,
paren wij ook onze stem,
zingen wij ter eer van Hem:
Jezus dierb’re Jezus.

Hem zij de lof en heerlijkheid!
Gelooft dan nu in Jezus;
uw hart zij tot Zijn dienst bereid,
verheerlijkt met mij Jezus.
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Samenzang
Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer
juist omdat wij ‘t al niet brengen
in ‘t gebed tot onze Heer.

Zijn wij zwak, belast, beladen
en ter neêr 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.

De storm

Met Jezus in de boot, ben je veilig in de storm

Solozang
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.

And’re toevlucht ken ik geen;
hulp’loos kom ik tot U vlien;
laat, o laat mij niet alleen,
wil mij steeds Uw hulpe bien!
Als de zondelast mij drukt,
zend mij Uw verlossing neer;
ben ik zwak en neergebukt,
schenk mij dan Uw kracht, o Heer!

Koorzang
Ziet in blinde razernij
Ziet, in blinde razernij, tuimelende vloeden.
Hulp noch haven is nabij, in dit onweers woeden!
Eén toch in de donk’re nacht, Eén houdt over ons de wacht!
Heere trek mee, Door stormen en door zee.
’t Schemerlicht der maan verbleekt; alle sterren vlieden.
Als het roer van ’t scheepje breekt, Wie zal hulpe bieden?
Wie, o Heer’ dan Gij alleen? Ziet: reeds drijft het onweer heen!
Heere trek mee, Door stormen en door zee.
8
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Vrees ik in mijn laatste strijd, dat ik moet verdrinken.
Als G’ o Heer’! mij niet bevrijdt; Hoed mij voor verzinken.
Neem mij veilig bij de hand; Breng mij in het Vaderland!
Heere trek mee, Door stormen en door zee.

De Hand van de Meester
Bijbellezing:
Jesaja 64 : 8 en 9

Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het
werk van Uw handen. HEERE, wees niet al te vertoornd en denk niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn Uw volk.

Psalm 139

HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen
woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren, U legt Uw hand
op mij. Dit kennen – het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij.
Want U hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk
gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken,
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

Samenzang
Psalm 139
Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân;
Gij weet mijn zitten en mijn staan;
Wat ik beraad’, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.
Hoe dierbaar zijn m’ Uw wonderdaân!
Zij zijn onmoog’lijk na te gaan.
Hoe menigvuldig zijn z’, o HEER!
Zou ik die tellen? ‘k Zou veeleer
‘t Getal der korr’len zands bepalen.
Uw wond’ren zijn niet af te malen.
Zingen in de Zomer 2019 | Programma 24 augustus
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Meditatie: De Hand van de Grote Meester
Waaraan herken je de hand van de meester? Aan zijn meesterwerk: de mens. God is een groot kunstenaar, een pottenbakker. We lezen daarover in Jesaja 64 vers 8: “Maar nu, HEERE, U bent onze Vader!
Wij zijn het leem en U bent onze Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen.” God is niet alleen figuurlijk een Pottenbakker, maar ook letterlijk: Hij kneedde Adam uit het stof van de aardbodem.
Je kunt zien dat een boetseerwerk echt handwerk is als je de vingerafdrukken van de boetseerder ziet. Je
ziet dan letterlijk de hand van de Meester. De vingerafdrukken van God zijn aan ons te zien. Ook aan jou
persoonlijk: Psalm 139:13b en 14:”Want Ú hebt....mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U
omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer
goed.” Dit heeft ook een schaduwkant: soms moet God ons kneden, vormen naar zijn wil. Dat doet pijn,
dat is moeilijk. Maar Hij doet dat nooit zomaar, maar altijd om ons meer en meer te laten lijken op zijn
Zoon.

Samenzang
Zoals Klei In De Hand Van De Pottenbakker
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mijn eer
Kneed mij, Here God
Ook als het soms wel eens pijn doet
Kneed mij, Here God
U weet precies hoe ik zijn moet
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben jij in mijn hand, zegt de Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maak Ik jou een vat tot Mjin eer
Kneed mij, Here God
‘k Wil mij opnieuw aan U geven
Kneed mij, Here God
U maakt iets moois van mijn leven
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo ben ik in Uw handen, O Heer
Zoals klei in de hand van de pottenbakker
Zo maakt U mij een vat tot Uw eer

10
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Solozang
You say
I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough
Every single lie that tells me I will never measure up
Am I more than just the sum of every high and every low?
Remind me once again just who I am, because I need to know
You say I am loved when I can’t feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
And I believe, oh I believe
What You say of me
I believe
The only thing that matters now is everything You think of me
In You I find my worth, in You I find my identity
You say I am loved when I can’t feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
And I believe, oh I believe
What You say of me
I believe
Taking all I have and now I’m laying it at Your feet
You have every failure God, and You’ll have every victory, (ooh oh)
You say I am loved when I can’t feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don’t belong, oh You say that I am Yours
And I believe, oh I believe
What You say of me
I believe
Oh I believe, yes I believe
What You say of me
Oh I believe
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Vertaling

Ik vecht tegen de gedachte dat ik niet voldoende ben,
alles dat me wijsmaakt dat ik nooit volmaakt kan zijn.
Ik ben meer dan de som van mijn hoogte- en dieptepunten.
Herinner me aan wie ik voor U mag zijn. Ik het moet weten.
Want U zegt
dat U altijd van mij houdt, ook als ik dat niet merk,
dat Ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
dat ik wordt vastgehouden als ik tekortkom
Als ik denk dat ik nergens bij hoor, zegt U dat ik de Uwe ben
En ik geloof,
ja ik geloof wat U over van mij zegt
Dat geloof ik.
Het enige wat telt, is wat U van mij denkt.
In U vind ik mijn waarde. In U vind ik mijzelf
Alles wat ik heb, ik leg het aan uw voeten
Al mijn verliezen en al mijn overwinningen, ik leg ze bij U neer.

Leven vol ontferming

Jezus was met innerlijke ontferming bewogen en vraagt ook aan ons
barmhartig en ontfermend te zijn voor onze naaste. Zo zijn wij samen
onderweg.

Samenzang
God enkel licht
Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden,
en door zijn bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden.
Wil, U ter eer,
steeds meer en meer
‘t geloof in ons versterken,
dan zullen wij,
gereed en blij,
uit liefde ‘t goede werken.
12
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Ik wens te zijn als Jezus
Ik wens te zijn als Jezus,
In ‘t goeddoen nooit vertraagd.
Dat men van mij kan zeggen:
hij doet, wat God behaagt.
Mijn Heiland, wil mij helpen,
maak mij van zonden vrij;
dan zal ‘k U eens aanschouwen
en worden zo als Gij!

Kijk vooruit, loop verder

Melodie: Voorwaarts christenstrijders
Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg,
stap voor stap Hem volgend, zoals Hij u zegt.
Ga op weg naar morgen, samen hand in hand,
lopend langs Zijn wegen naar ‘t Beloofde Land.
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.

Jezus in het midden

Jezus volbracht het grote werk: Hij werd gekruisigd
voor onze zonden

Koorzang
Daar is kracht in het bloed
Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
Daar ‘s kracht in het bloed!
Daar ‘s kracht in het bloed!
Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.
Daar ‘s kracht in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam.
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Satan gaat rond als een briesende leeuw.
Daar ‘s kracht in het bloed!
Daar ‘s kracht in het bloed!
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?
Daar ‘s kracht in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam.
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Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U.
Daar ‘s kracht in het bloed!
Daar ‘s kracht in het bloed!
Hoort naar Zijn Woord en geloof in Hem nu.
Daar ‘s kracht in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam.

Blijf bij mij Heer
Blijf bij mij Heer, als ‘t zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.
Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt,
ach, nimmer geeft ons d’aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
maar Gij, die niet verandert, blijf met mij!
Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en ‘k zie de poorten voor mij opengaan
en Gij mij d’ogen sluit, dan juich ik blij,
in leven en in dood waart Gij met mij.

Collectezang
Jezus leeft

Het werk is volbracht. Jezus is opgestaan. Hij is overwinnaar.
Hij leeft! en wij met Hem

Hallelujah, lof zij het Lam
Halleluja, lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam;
wiens bloed ons heeft geheiligd,
die dood geweest is, en Hij leeft,
die ‘t volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligt.
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Aanbidt de Vader in het Woord!
Aanbidt de Zoon, aan ’t kruis doorboord!
Aanbidt de Geest uit beiden!
Van Zijn gemeenschap, Zijn genâ,
Zijn liefd’ en trouw, halleluja,
zal ons geen schepsel scheiden.
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Ik weet dat mijn Verlosser leeft
Ik weet dat mijn Verlosser leeft,
dit is het, wat mij troost hier geeft,
Hij leeft, die voor mij stierf;
Hij leeft! Dit maakt mij altijd blij.
Hij leeft! Mijn Heiland, die voor mij,
een levenskroon verwierf.
Refrein

		
		

Hij leeft! Verrezen uit het graf!
Hij leeft! Die ‘t leven voor mij gaf!
Ik zing van Hem, Die leeft,
Hij leeft, Die mij zo teer bemint,
Hij leeft! Die mij, Zijn dierbaar kind,
het eeuwig leven geeft.
		 Refrein: Hij leeft! Hij leeft...

Hij leeft! Hij leeft!
Ik weet, dat mijn Verlosser leeft

Dankgebed
Naar huis

Door het verlossende meesterwerk van Jezus, staat de weg naar de Vader voor ons open

Samenzang
Heer wijs mij Uw weg
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.
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Solozang
Gij zijt mijn eeuwig erfdeel
Heer, Gij zijt mijn eeuwig erfdeel,
meer dan ‘t leven zijt Gij mij.
Laat mij op mijn pelgrimsreize
altijd wand’len aan Uw zij.
Aan Uw zij, dicht nabij,
aan Uw zij dicht nabij;
alles, alles wil ik lijden,
mag ‘k slechts wand’len aan Uw zij.
					
					
					
					
					
					
					
					

Heer, ik vraag geen aardse schatten,
‘k vraag geen eer of heerschappij;
wat ik bid, het is genade,
om te wand’len aan Uw zij.
Aan Uw zij, dicht nabij,
aan Uw zij dicht nabij;
alles, alles wil ik lijden,
mag ‘k slechts wand’len aan Uw zij.

Draag mij door de zee des levens,
draag mij door het dodendal,
tot ik kom in ‘s hemels zalen,
waar ‘k U eeuwig loven zal.
Aan Uw zij, dicht nabij,
aan Uw zij dicht nabij;
alles, alles wil ik lijden,
mag ‘k slechts wand’len aan Uw zij

Koorzang
Dank zij U, Heer
Dank zij U Heer
Geef ons geluk, zegen de dag
Gij Vader die alles vermag
Laat dan Uw aangezicht over ons lichten in eeuwigheid
Geef ons Heer liefde en vrede voor altijd.

Samenzang
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!
16
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Heersen met Hem op de troon en zijn stem,
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God, lof, aanbidding:
waardig het Lam, waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Slotwoord
Slotzang
De Lichtstad
Met bovenstem

Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez’ aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein

		
		
		
		

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

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
		 Refrein: Daar zal ik...
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
		 Refrein: Daar zal ik...
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Dit was de zesde avond van Zingen in de Zomer 2019. In de maand augustus van 2019
vinden D.V. nog 2 van deze samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!

VOLGENDE WEEK
Woensdag 28 augustus 2019 'THUIS BIJ DE VADER'
14:00 uur: Bethelkerk, Petra Kramer, Jeannette Hartman-Kramer
15:15 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging
16:00 uur: Bethelkerk, Orgelconcert

19:30 uur: Bethelkerk, rijssens mannenkoor
Locatie Bethelkerk Urk Aanvang 19:30 uur Meditatie Ds. K.J. van der Sloot
Orgel Hendrik van Veen Piano Jan Lenselink
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.

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.
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