
WEEK 8
Woensdag 28 augustus 2019

Zang  Rijssens Mannenkoor o.l.v. Jaap Kramer
Solo  Marco Hoorn en Jaap Kramer  Meditatie  ds. K.J. van der Sloot
Orgel  Hendrik van Veen  Piano  Jan Lenselink

THUIS BIJ DE VADER

MEDEWERKENDEN
Het Rijssens Mannenkoor is een beroemd koor in Nederland en ver daarbuiten. De 
zangtraditie uit deze Overijsselse stad is al bijna honderd jaar een instituut in de wereld van 
de mannenzang. Het koor telt op volle sterkte 140 leden en gaat voor een hoge kwaliteit in 
allerlei genres. In 2009 werd dat bekroond met een gouden cd voor het totale oeuvre. Het 
koor is veelkleurig en boeit op alle fronten. De zangers hebben hart voor hun hobby en dat is 
te horen en te zien.

Sinds twee jaar heeft Jaap Kramer de muzikale leiding van dit koor. De kwaliteiten van deze 
Urker musicus kennen we bij Zingen in de Zomer als geen ander. Hij is de muzikale spil in 
ons netwerk. Fijn dat hij nu ook met dit ‘vreemde’ koor kan meewerken aan een Zingen in de 
Zomeravond. 

Op de piano verzorgt Jan Lenselink de begeleiding. Een markante persoonlijkheid, bekend 
om zijn beweeglijke spel. Hij heeft het vermogen om steeds weer met verassingen te komen 
en het is ongelofelijk wat hij uit een vleugel weet te toveren. Soms lijkt het of hij met de piano 
een dans uitvoert. Een vergelijkbaar vermogen – maar dan in de kerk wat minder zichtbaar – 
heeft Hendrik van Veen op het Meere-orgel. Extra luister wordt bijgezet door Marco Hoorn 
en Jaap Kramer (beiden zanger in At Once) in een aantal prachtige solo’s. Het zal dus ook 
muzikaal een feest worden vanavond. 
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De terugkeer van 
de verloren zoon: 
Thuis bij de Vader

Het laatste schilderij 
waarover we deze 
zomer zingen (‘de 
terugkeer van de 
verloren zoon’) 
schilderde Rembrandt 
kort voor zijn dood in 
1669. Het meesterwerk 
behoort tot de collectie 
van de Hermitage in 
Sint-Petersburg.

De jongste van twee 
zoons neemt zijn 
erfdeel op en keert hij 
het ouderlijk huis de 
rug toe. Hij vertrekt. 
Echter het geld dat hij 
heeft meegekregen 
raakt op en hij leidt 
een bitter en armoedig 
bestaan. Als hij ten 
diepste is gezonken, 
komt hij bij zinnen en 
denkt aan thuis en aan 
zijn vader. Hij besluit 
terug te keren naar 
zijn vader om spijt te 
betuigen. En blijkt 
dat de vader al die tijd 
heeft uitgezien naar de 
terugkeer van zijn zoon en hij sluit zijn verloren zoon liefdevol in zijn armen.

Rembrandt schildert het moment van het weerzien. Een ontroerend tafereel. De geknielde in 
lompen gehulde jongeman wordt omhelsd door zijn oude vader. Die legt zijn lange stramme 
handen op de schouders van zijn teruggekeerde zoon. Van zijn gezicht straalt de ontroering. 
Opvallend zijn de handen. Het focuspunt van het schilderij. De linkerhand van de vader is 
sterk en gespierd. Een stevige vaderhand met gespreide vingers. De vader drukt zijn zoon 
stevig tegen zich aan. De andere hand is veel fijner, zacht en teer. Als van een moeder. De 
hand ligt zacht op de schouder van de zoon en wil alleen maar liefkozen, strelen, troosten en 
bemoedigen. De omstanders kijken stil toe, onder de indruk van de genade van de vader en 
de overgave van de zoon. Rembrandt laat hier meesterlijk zien hoe de vader zijn zoon volledig 
vergeeft. En het wordt feest in huis. 

Het is een meesterwerk over spijt, maar vooral over vaderlijk mededogen, eeuwigdurende 
vergeving en oneindige liefde. Het slot van het evangelie van Rembrandt: ‘Thuis bij de Vader’.

Het evangelie van Rembrandt.
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Solozang

Bij U ben ik thuis (Wat een liefde)

 Bij U ben ik thuis, bij U ben ik veilig.
 In U is mijn huis, in U ben ik heilig, 
 in U.

 Bij U vind ik troost, bij U kan ik huilen.
 In U vind ik rust, in U kan ik schuilen, 
 in U.

 U neemt mij in uw armen
 en droogt mijn tranen af.

 Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde!

 Bij U is het goed, U geeft mij uw zegen.
 In U is mijn hoop, in U zijn mijn wegen, 
 in U.

 U hebt Uzelf voor mij gegeven.
 In U kan ik zijn, in U kan ik leven, 
 in U.

 Ik hoef niets te verbergen,
 want U wijst mij niet af.

 Wat een liefde, wat een liefde, wat een liefde!

 En dat ik steeds terug mag komen,
 ook als ik ver ben afgedwaald.
 En U mij altijd wilt vergeven
 wanneer ik heb gefaald.

 Dat is liefde, dat is liefde, dat is liefde!
 U bent liefde, U bent liefde, U bent liefde!

Samenzang
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Psalm 25

 Denk aan ‘t vaderlijk meedogen,
 HEER, waarop ik biddend pleit:
 milde handen, vriendlijk’ ogen
 zijn bij U van eeuwigheid.
 Denk toch aan de zonde niet
 van mijn onbedachte jaren!
 Heer, die al mijn ontrouw ziet,
 wil mij in uw goedheid sparen.

Psalm 103 

 Zoals een vader liefdevol zijn armen 
 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
 God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
 Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
 Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen, 
 slechts leven op de adem van Zijn stem.

Welkom 

Samenzang

Vader, vol van vrees en schaamte

1. Vader, vol van vrees en schaamte,
 buigen wij voor U.
 Heel Uw werk, door ons vertreden,
 klaagt ons, mensheid aan bij U.
 
3. Heer ontferm U over ons,
 die schuldig voor U staan.
 U bent onze God en Redder,
 neem ons in Uw liefde aan.

Gebed

Samenzang

2. Vader, in dit uur der waarheid,
 keren w’ ons tot U.
 O, vergeef ons, Heer herstel ons,
 maak ons hart en leven nieuw.

4. Vul ons met Uw heil’ge Geest,
 geef vuur en kracht steeds weer.
 Ieder zal Uw macht aanschouwen,
 dat wij Uw naam verhogen Heer. (2x)
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Dit huis, een herberg onderweg
Melodie: Psalm 84

 Dit huis, een herberg onderweg
 voor wie verdwaald in heg en steg
 geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
 een toevluchtsoord in de woestijn
 voor wie met olie en met wijn
 pijnlijke wonden liet verbinden,
 dit huis, waarin men smarten deelt,
 weet hoe Gods liefde harten heelt.

Rijssens Mannenkoor zingt

Lied van verlangen

 In ‘t huis mijns Vaders zijn op Gods tijd
 Voor al Zijn kind’ren plaatsen bereid
 Wijd open staat de poort
 Die leidt naar ‘t zalig oord
 Vreugde is ons bereid In eeuwigheid

     In ‘t huis mijns Vaders door Hem bereid
     Is Jezus Koning in eeuwigheid
     Wijd open staat die poort
     Die leidt naar ‘t zalig oord
     Vreugde is ons bereid in eeuwigheid

Ik zal er zijn

1. 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’.

3. 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.

5. 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.

 Dit huis, met liefde opgebouwd,
 dit gastenhuis voor jong en oud,
 ligt langs de weg als een oase;
 hier kan men putten: nieuwe kracht,
 hier is beschutting voor de nacht,
 hier is het elke zondag Pasen!
 Gezegend alwie binnengaat
 en hier zijn lasten liggen laat.

 Naar ‘t huis mijns Vaders verlangt mijn geest
 met al Gods kind’ren op ‘t bruiloftsfeest
 De paarlen poorte noodt
 Waar zonde is noch dood
 Hoe heerlijk zal dat zijn bij Jezus mijn.

2. 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.

4. ‘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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Samenzang (staande)

De liefde van de Vader
Melodie: De kerk van alle tijden

 De liefde van de Vader
 gaat boven ons verstand.
 Het wonder van genade,
 de leiding van zijn hand.
 Hij geeft aan ons het leven,
 Zijn liefde telkens weer,
 wil alles ons vergeven
 zo geeft Hij meer en meer.

Schriftlezing

Lukas 15: 11-24 

De verloren zoon
En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij 
het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen.

En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en ver-
kwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een 
zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij één van 
de burgers van dat land, en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde 
ernaar zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, maar niemand gaf hem die.

En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in over-
vloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik 
heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te wor-
den. Maak mij als één van uw dagloners.

En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem 
en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en 
kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet 
meer waard uw zoon genoemd te worden.

Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef 
hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en 
laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was 
verloren en is gevonden. 

En zij begonnen vrolijk te zijn.

 Het leven van ons mensen
 is vaak niet tot Gods eer.
 Wij hebben zoveel wensen,
 verlangen steeds naar meer.
 Toch is er in dit leven
 niets wat de leegte vult,
 maar Hij blijft altijd geven
 met liefde en geduld.
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Samenzang

Abba Vader

 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen.
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.

Rijssens Mannenkoor zingt

Coming Home

1. I’ve wandered far away from God,
 Now I’m coming home;
 The paths of sin too long I’ve trod,
 Lord, I’m coming home.

2. I’m tired of sin and straying, Lord,
 Now I’m coming home;
 I’ll trust Thy love, believe Thy word,
 Lord, I’m coming home.

 Chrorus
  Coming home, coming home,
  Nevermore to roam;
  Open wide Thine arms of love,
  Lord, I’m coming home.

3. My soul is sick, my heart is sore,
 Now I’m coming home;
 My strength renew, my hope restore,
 Lord, I’m coming home.

 Abba, Vader, laat mij zijn 
 slechts van U alleen,
 Dat mijn wil voor eeuwig zij
 d’ Uwe en anders geen.
 laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
 laat mij nimmer gaan.
 Abba, Vader, laat mij zijn
 slechts van U alleen.

 Vertaling
1. Ik ben ver afgedwaald van God
 maar nu kom ik naar huis
 Ik betrad lange tijd het pad van de zonde
 maar nu kom ik thuis

2. Ik ben moe van zonde en het zwerven 
 nu kom ik naar huis
 Ik vertrouw op Uw liefde en geloof Uw woord
 Heer, ik kom naar huis

 Refrein
  Ik kom thuis
  Ik zal niet meer dwalen.
  Open wijd Uw liefdevolle armen
  Heer, ik kom naar huis

3. Mijn ziel is ziek van, mijn hart bedroefd
 nu kom ik naar huis 
 Met nieuwe kracht en met herstelde hoop
 kom ik, Heer, naar huis.
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Psalm 116

 God heb ik lief; want die getrouwe HEER
 Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
 Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
 Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

 “Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!”
 Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;
 De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,
 En onze God ontfermt zich op ‘t gebed.

 Ik zal Uw naam met dankerkentenis
 Verheffen, U al mijn geloften brengen;
 ‘k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen,
 In ‘t heiligdom, waar ‘t volk vergaderd is.

Samenzang

Zoals een arm, vertroostend om mij heen

 Zoals een arm, vertroostend om mij heen,
 zo teder ligt Uw liefde om mijn leven.
 Ben ik soms moe en moederziel alleen
 op smalle paden en langs steile wegen
 en is mijn hart zo hard gelijk een steen,
 Gij streelt mij zacht - uw vingers zijn een zegen.

 Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht
 hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen;
 altijd als ik geen morgen meer verwacht
 vraagt Gij vandaag het nog met U te wagen.
 Mijn God, al moet ik door de langste nacht,
 Gij zult mij slapend in Uw armen dragen.

Meditatie: Thuis bij de Vader
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Solozang

Kom tot de Vader

 Nog voordat je bestond
 Kende Hij je naam
 Hij zag je elk moment
 En telde elke traan
 Omdat Hij van je hield
 Gaf Hij zijn eigen zoon
 Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

 Refrein
  Kom tot de Vader
  Kom zoals je bent
  Heel je hart, al je pijn
  Is bij Hem bekend
  De liefde die Hij geeft
  De woorden die Hij spreekt
  Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

 De liefde die Hij geeft
 De woorden die Hij spreekt
 Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

Samenzang (staande)

Groot is uw trouw

 Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
 Er is geen schaduw van omkeer bij U
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

2x

 En wat je nu ook doet
 Z’n liefde blijft bestaan
 Ook niets wat jij ook deed
 Verander daar iets aan
 Omdat Hij van je houd
 Gaf Hij zijn eigen zoon
 En nu is alles klaar wanneer jij komt.

 En wat je nu ook doet
 Z’n liefde blijft bestaan
 Ook niets wat jij ooit deed
 Verandert daar iets aan
 Omdat Hij van je houdt
 Gaf Hij z’n eigen zoon
 En nu is alles klaar wanneer jij komt
  Refrein: Kom tot de Vader...        2x
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 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
 Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Rijssens Mannenkoor zingt

You’ll never walk alone

 When you walk through a storm
 Hold your head up high
 And don’t be afraid of the dark

 At the end of the storm Is a golden sky
 And the sweet silver song of a lark

 Walk on through the wind
 Walk on through the rain

 Though your dreams be tossed and blown
 Walk on walk on with hope in your heart
 And you’ll never walk alone
 You’ll never walk alone

 Walk on walk on with hope in your heart
 And you’ll never walk alone

We are marching in the light of God

 We are marching in the light of God
 We are livin’ in the love of God

 Vertaling
 Ga je door de storm
 houd dan je hoofd omhoog
 en wees niet bang in het donker

 Want aan het einde van de storm
 straalt een gouden licht
 en is er het mooie gezang

 Loop door, door storm en regen

 Als je dromen vervliegen
 Loop dan toch door
 met het geloof in je hart
 dat je nooit alleen loopt

 Vertaling
 Ik wil wand’len in het licht met God
 Ik wil leven in Zijn liefde
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Samenzang (met collecte)

Welkom thuis
Melodie: Vol verwachting blijf ‘k uitzien

 O, soms voel ‘k een diep verlangen 
 naar een wereld zonder pijn
 Naar een wereld zonder zorgen
 Wat zal dat een zegen zijn.

Mijn Vader dank U wel

 Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
 dat U al mijn gedachten en verlangens kent,
 dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.
 Mijn Vader dank U wel!

 Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,
 dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
 voor troost die U mij geeft in onzekerheid.
 Mijn Vader dank U wel!

Verlosser Vriend 

 Verlosser, Vriend, o hoop en lust
 van die U kennen, neem het lied,
 dat U in ‘t stof een sterv’ling biedt,
 een zondaar, die uw voeten kust.
 Een zondaar, een verlost’, o Heer,
 en nu geen zondaar meer.
 O, neem het aan!
 Gij laat geen bidder staan,
 Gij hoort in hemellingen
 verloste zondaars zingen:
 O, neem het aan!

 Jezus brengt mij naar Zijn vader 
 die met open armen wacht.
 ‘Welkom thuis’, zegt aan zijn kind’ren.
 Ook voor mij is het volbracht.
 ‘Welkom thuis’, zegt aan zijn kind’ren.
 Ook voor mij is het volbracht.
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Hoe groot zijt Gij

 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
 tot in de dood gegaan is als een lam
 Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
 en aan het kruis mijn zonde op zich nam
 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
 Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
 Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

U zij geprezen
Melodie: U zij de glorie

 U zij geprezen, U blijft ons nabij.
 Niets valt er te vrezen, in uw hand zijn wij.
 Geef ons dan te leven in uw hemels licht.
 Wil uw liefde geven aan wie vrede sticht
 U zij de glorie, onze God en Heer
 U zij de victorie, U zij alle eer,

Solozang

Father’s Song/Vader’s Lied

 I have heard so many songs
 Listened to a thousand tongues
 But there is one that sounds above them all

 The Father’s Song, the Father’s Love
 You sung it over me and for eternity
 It’s written on my heart

 Chorus:
  Heaven’s perfect melody
  The creator’s symphony
  You are singing over me
  The Father’s Song

 Heavens’s perfect mystery
 The King of Love has sent for me
 And now you’re singing over me
 The Father’s Song

 En als Hem straks één juichtoon zal begroeten
 brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
 Dan werp ik mij aanbiddend aan Uw voeten
 en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
 Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
 Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

 Vertaling
 Liederen van menig soort
 Ik heb er al zoveel gehoord
 Toch is er één die spant voor mij de kroon

 De Vader zingt Zijn liefdeslied
 Speciaal voor mij en ik geniet
 Want in mijn hart treft Hij de juiste toon

 Refrein
  Hemel’s mooiste melodie
  Een volmaakte symfonie
  De Vader zingt zijn liefdeslied
  Speciaal voor mij

 Hemel’s mooiste poëzie
 In een volmaakte harmonie
 Bezongen in een liefdeslied
 Speciaal voor mij
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Samenzang

Dit is mijn troost
Melodie: Wie maar de goede God laat zorgen

 Dit is mijn troost, ik ben geborgen
 in God die mijn Ontfermer is.
 Hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,
 mijn moeiten kent Hij, mijn gemis.
 Het is zijn wonderlijke trouw
 waar ik met heel mijn hart op bouw.

Gebed

Rijssens Mannenkoor zingt

Hallelujah chorus

 Hallelujah
 For the Lord God Omnipotent reignet
 Hallelujah
 The kingdom of this world is become
 The kingdom of our Lord and of His Christ
 And He shall reign for ever an ever
 Hallelujah
 King of Kings and Lord of Lords
 And He shall reign fot ever and ever
 Hallelujah

Slotwoord

Samenzang (staande)

 Gods weg is hoger dan mijn wegen,
 ik leg mijn kleine mensenhand
 omdat ik hunker naar zijn zegen
 in zijn getrouwe Vaderhand -
 mijn Vader, Hij verlaat mij niet,
 Hij is mijn licht, Hij is mijn lied.

 En als Hem straks één juichtoon zal begroeten
 brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
 Dan werp ik mij aanbiddend aan Uw voeten
 en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
 Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
 Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
 Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

 Vertaling
 Hallelujah
 Want de Almachtige God regeert
 Zijn koninkrijk en dat van Zijn Gezalfde is 
 gekomen
 En Hij zal voor eeuwig regeren
 Koning de koningen en Heer der heren
 Hij zal voor eeuwig regeren
 Hallelujah.
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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.

Zegen (staande)

Slotzang (staande)

 Ga met God en Hij zal met je zijn

 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 jou nabij op al je wegen
 met Zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 bij gevaar, in bange tijden
 over jou Zijn vleugels spreiden
 Ga met God en Hij zal met je zijn

 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 tot wij weer elkaar ontmoeten
 in Zijn naam elkaar begroeten
 Ga met God en Hij zal met je zijn

 Alles wat U prijzen kan,
 U, de eeuw’ge ongeziene.
 Looft uw liefd’ en zingt er van,
 alle eng’len die u dienen,
 roepen U nooit lovensmoe,
 heilig, heilig, heilig toe.
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Het evangelie
Van Rembrandt

MEESTER
AAN DE

VAN DE
Hand
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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.

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.

VRIENDENKRING ZINGEN IN DE ZOMER
Graag zou dhr./mevr.:

Adres:

Postcode: Plaats:

E-mail:

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

NB: Alleen invullen indien u nog niets ontvangt.
Dit strookje kunt u in de collectezak deponeren, afgeven aan de medewerkers, 
of opsturen naar: Vriendenkring ‘Zingen in de Zomer’ t.a.v. 
Diana Romkes, Duinriet 18, 8322 CC  Urk,(tel: 0527 688601, 
Email: vriendenkring@zingenindezomer.nl)


