
WEEK 1 - STARTAVOND
Woensdag 10 juli 2019

Zang  Christelijke Mannenkoor Soli Deo Gloria
o.l.v.  Jaap Kramer  Meditatie  ds. E. Terpstra  
Orgel  Hendrik van Veen  Piano  Jacob Schenk

Christelijk Mannenkoor ‘Soli Deo Gloria’
‘God alleen de eer’, dat betekent de naam van het Christelijk Mannenkoor ‘Soli Deo Gloria’. Meer dan 20 
jaar geleden werd het koor opgericht door enkele vrienden om te zingen met plezier en overtuiging en 
te streven naar kwaliteit. Dat heeft geleid tot een groep enthousiaste zangers met een ongeëvenaarde 
koorklank in Nederland.  Een plezier om naar te luisteren en elke keer weer verrassend. 

Vanaf de oprichting is Jaap Kramer de inspirerende dirigent van het koor. Hij heeft meerdere koren 
onder zijn hoede. Aan het einde van het seizoen zien we hem ook terug met het Rijssens Mannenkoor. 
Jaap leeft voor de muziek en hij is één van de drijvende krachten van Zingen in de Zomer. Zijn orgel- en 
pianospel en zijn solozang zullen ook deze zomer weer veelvuldig te horen zijn.

In ‘Kruispunt’ wordt Hendrik van Veen alvast uitgeroepen tot ‘Meester Zingen in de Zomer 2019’ 
vanwege zijn veelvuldige medewerking. Ook vanwege zijn muzikale kwaliteiten kan hij aanspraak 
maken op deze titel. Hendrik is een sympathiek musicus, die het Meereorgel van de Bethelkerk als het 
ware kan laten dansen.

De muzikale kwaliteiten van Jacob Schenk genieten landelijke bekendheid. Hij is een verdienstelijk 
tenor en dirigent. Hij is meester op panfluit en orgel. Vanavond toont hij zijn meesterschap in de 
begeleiding op piano.
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Deze tekening van Rembrandt uit 1644 hangt in het Louvre in Parijs. Rembrandt kon met enkele een-
voudige lijnen het hele verhaal vertellen. Het verhaal over een zoon - een verloren zoon - die het huis 
uitvlucht: Jacob. Hij ligt uitgeput op de harde grond, leunend op een grote steen. Zijn staf en het door 
zijn moeder meegegeven proviand staan achter hem. Zijn handen zijn gevouwen, alsof hij al biddend 
in slaap is gevallen. Hij droomt van een ladder, waarlangs engelen naar boven gaan en neerdalen. 
Rembrandt tekent de ladder niet. Wel twee engelen die zich naar de slapende Jacob toebuigen en hem 
gadeslaan. De rechter engel strekt beschermend en zegenend zijn hand uit over de slapende Jacob. 

Aan het eind van zijn droom krijgt Jacob de belofte van God, ‘En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden 
overal waar gij gaat.’ Als Jacob wakker wordt, weet hij dat God met hem mee zal gaan. Hij noemt die 
plaats ‘Beth-el’: Huis van God. Die belofte mag ook voor ons telkens weer klinken in ons Godshuis met 
diezelfde naam. Ook wij mogen dromen te Bethel, waar engelen opstijgen tot God en waar je zorgen en 
verdriet mag inwisselen voor zegen en troost. In de Bethelkerk begint Zingen in de Zomer 2019 met deze 
tekening.

Jacob’s droom
Een tekening van Rembrandt uit 1644, 

hangt in het Louvre in Parijs
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INTRADA: WELKOM IN HET HUIS VAN GOD

Solozang: Wat hou ik van uw huis

 Wat hou ik van Uw huis,
 Heer van de hemelse legers.
 Ik kan zo sterk verlangen naar
 de binnenpleinen van de Heer.
 Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
 zo’n blijvende schreeuw om de levende God.
 
 Gelukkig wie naar U
 vol van verlangen op weg zijn,
 zelfs in het dorre bomendal
 zien zij een bron en regenval,
 gaan zij van zegen tot zegen,
 naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

 De Heer beveiligt ons,
 eer en geluk zal Hij geven,
 Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
 aan mensen, eerlijk onderweg.
 Heer van de Hemelse legers,
 gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Samenzang: Zingt een nieuw lied voor God de Here Wijze: Komt nu met zang

 Zingt een nieuw lied voor God de Here
 en weest van harte zeer verblijd.
 God wil alhier met ons verkeren,
 hier wordt een huis voor Hem bereid.
 Hij heeft de hand
 en het verstand
 gezegend voor het werk,
 de bouw van Christus’ kerk.

    De Heil’ge Geest geeft taal en teken.
    Christus deelt al zijn gaven uit.
    De Vader zelf wil tot ons spreken
    en elk verstaat wat het beduidt.
    Wees ons nabij
    en maak ons vrij
    in dit uw heiligdom.
    Kom, Here Jezus, kom!

 Een vogel is er thuis,
 Heer van de hemelse legers.
 Een zwaluw voedt haar jongen op
 bij U onder de pannen, God.
 Wonen bij U is een zegen,
 zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

 Ach hoor en kijk naar mij,
 Heer van de hemelse legers.
 Ja, liever één dag dicht bij U
 dan duizend dagen zonder U.
 Liever bij U aan de drempel
 dan binnen te zijn in een duistere tent.

 Kinderen van eenzelfde Vader,
 komt nu tesaam van zuid en noord.
 Van oost en west treden wij nader
 tot dit welaangename oord.
 Kracht van de jeugd,
 breng nu verheugd
 de stenen bij elkaar.
 God helpt u wonderbaar.
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BIJ JACOB IN BETHEL

Soli Deo Gloria komt zingend binnen met: Jacob’s Ladder

 We are climbing Jacob’s Ladder.
 We are climbing Jacob’s Ladder.
 We are climbing Jacob’s Ladder,
 soldiers of the cross.

 Sinners do you love my Jesus.
 Sinners do you love my Jesus.
 Sinners do you love my Jesus,
 soldiers of the cross.

 Rise, shine, give God glory.
 Rise, shine, give God glory.
 Rise, shine, give God glory,
 soldiers of the cross.

Welkom: Jan de Boer

Samenzang: Nader mijn God, bij U

 Nader mijn God, bij U 
 zij steeds mijn beê
 zij ‘t levenspad soms ruw 
 gaat Gij maar mee
 Dan kent mijn ziele rust 
 mij van Uw trouw bewust,
 wacht ik aan blijder kust 
 Uw sabbatsvree

    En wenkt Uw eng’lenstoet 
    eens opwaarts mij 
    in ‘s hemels zonnegloed 
    verjongd en vrij 
    ‘k Juich dan op hoge toon 
    bij ‘t nad’ren van Uw troon
    ‘k Ben eeuwig nu Uw zoon 
    en U nabij

Gebed

 Wanneer voor mijn gezicht 
 de ladder rijst
 die naar u, bron van licht
 mijn ziele wijst
 ‘k Zie dan in ’t bangst’ gevaar
 uw heil’ge eng’lenschaar
 die U alzegenaar
 al dienend prijst

 Ev’ry round goes higher, higher.
 Ev’ry round goes higher, higher.
 Ev’ry round goes higher, higher,
 soldiers of the cross.

 If you love him why not serve him.
 If you love him why not serve him.
 If you love him why not serve him,
 soldiers of the cross.

 We are climbing higher, higher.
 We are climbing higher, higher.
 We are climbing higher, higher,
 soldiers of the cross.
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Samenzang: Psalm 84

 Welzalig hij, die al zijn kracht
 En hulp alleen van U verwacht,
 Die kiest de welgebaande wegen.
 Steekt hem de hete middagzon
 In ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
 En stort op hen een milden regen,
 Een regen, die hen overdekt,
 Verkwikt en hun tot zegen strekt.

    Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
    Is t’ allen tijd een zon en schild;
    Hij zal genaad’ en ere geven;
    Hij zal hun ‘t goede niet in nood
    Onthouden, zelfs niet in de dood,
    Die in oprechtheid voor Hem leven.
    Welzalig, HEER, die op U bouwt,
    En zich geheel aan U vertrouwt.

Soli Deo Gloria

Ons Thuis
Meindert Bakker/Jaap Kramer

 Ik lees van het eeuwige leven
 en van een woning voor U en voor mij.
 Die waarheid heeft Jezus gegeven:
 de hemel zo puur en zo vrij.
 Mijn kennis is nu nog ten dele.
 Een spiegel van wat komen gaat.
 Maar ooit met ontelbare velen
 ontvang ik een nieuw lofgewaad

 God schaamt zich niet om onze God te zijn
 Hij heeft zelfs een stad voor ons bereid
 Waar Jezus is onze heilsfontein
 Daar is ons huis tot in eeuwigheid.

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een 
plaats voor u gereed te maken.  Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,  maar dan zullen wij 
zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ikzelf gekend ben.

 God schaamt zich niet om onze God te zijn
 Hij heeft zelfs een stad voor ons bereid
 Waar Jezus is onze heilsfontein
 Daar is ons huis tot in eeuwigheid.

 Vandaag zie ik uit met verlangen
 De wereld is nu nog mijn huis
 Maar ooit prijs ik God in mijn zangen
 Ik ben bij Hem eeuwig thuis.
 Rivieren en beekjes bekoren
 de heilige stad van de Heer.
 Die God heeft als woning verkoren
 Zij valt niet en wankelt nooit meer

 Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort;
 Elk hunner zal, in ‘t zalig oord
 Van Sion, haast voor God verschijnen.
 Let, HEER der legerscharen, let
 Op mijn ootmoedig smeekgebed;
 Ai, laat mij niet van druk verkwijnen;
 Leen mij een toegenegen oor,
 O, Jacobs God, geef mij gehoor.
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Achter de wolken
Frits Deubel/Marco den Toom

 Achter de vergrijsde wolken van het tijdelijk bestaan
 Zal de schoonste aller lichten eens in volheid opengaan
 En er zal een stad verrijzen, rijker dan op aard bestond
 Met de schitterendse schatten die geen sterveling ooit vond.

 Jeruzalem, hoe droomt mijn hart mijn God daar een ’t ontmoeten
 Ik kan soms wenen om die dag dat ik Hem zal begroeten.

 Heimwee laat mijn ziel verzuchten: was ik heden in die stad
 Dan pas zal ik echt beseffen hoe God mij heeft liefgehad
 Door ’t profetisch woord heeft Hij mij het Jeruzalem beloofd
 Waar ik eind’lijk mag aanschouwen, Hem in wie ik heb geloofd

 Jeruzalem, hoe droomt mijn hart mijn God daar een ’t ontmoeten
 Ik kan soms wenen om die dag dat ik Hem zal begroeten.
 
 Achter de vergrijsde wolken komt de godsstad reeds in zicht.
 Nu reeds word ik in vervoering boven ’t aardse uitgelicht.
 Hemelklanken spreiden vrede als ‘k door gouden straten ga
 En ik juichend, welgeborgen voor God zelf, mijn Schepper sta.

 Jeruzalem, hoe droomt mijn hart mijn God daar een ’t ontmoeten
 Ik kan soms wenen om die dag dat ik Hem zal begroeten.

Samenzang: Jacob krijgt de grote zegen    
Melodie: Welk een vriend is onze Jezus

 Jacob krijgt de grote zegen.
 Dat heeft God de Heer beslist.
 En hij heeft die ook gekregen,
 maar met leugens en met list.
 God belooft: ‘Je krijgt Mijn zegen.
 Ik behoed jou voor het kwaad.
 Ik bescherm jou op de wegen,
 Ik ben met je waar je gaat.’

 Jacob vlucht en hij gaat dromen.
 Engelen gaan op en neer.
 God zegt: ”Eens zul jij hier komen,
 want Ik breng je veilig weer”.
 Bij oom Laban wordt hij herder,
 zodat hij ook trouwen kan.
 En God zegent hem ook verder;
 Jacob wordt een rijke man.
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Bijbellezing: Genesis 28: 10-22

Jakob nu vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was on-
dergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van, en legde zich op die plaats 
te slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de 
engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag. 

En zie, de HEERE stond boven aan die ladder en zei: ‘Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van 
Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof 
van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht 
zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u 
heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u 
gesproken heb!

Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: De HEERE is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. 
Daarom was hij bevreesd en zei hij: Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van God en de 
poort van de hemel. Daarna stond Jakob ‘s morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt 
had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van 
de stad eerst Luz was. 

Jakob legde een gelofte af en zei: ‘Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij 
brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan 
zal de HEERE mij tot een God zijn. Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En 
van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven.

Samenzang: Psalm 42

 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
 Van de frisse waterstromen,
 Dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar den Heer’;
 God des levens, ach, wanneer
 Zal ik naadren voor Uw ogen,
 In Uw huis Uw Naam verhogen?

 Maar de Heer’ zal uitkomst geven,
 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven,
 En dat melden in mijn lied;
 ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
 Zingen, daar ik Hem verwacht;
 En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 Tot den God mijns levens heffen.



Programma week 1   |  Zingen in de Zomer 2019 8

Soli Deo Gloria

All through the night
Mack Wilberg

 Sleep, my child, and peace attend thee 
 All through the night 
 Guardian angels God will send thee 
 All through the night 
 Soft the drowsy hours are creeping 
 Hill and vale in slumber sleeping 
 I my loving vigil keeping 
 All through the night 

 Vrije vertaling (268, Liedboek)
 Goede herder, als wij slapen,
 heel deze nacht,
 waak dan over al Uw schapen,
 heel deze nacht.
 Dat wij dromen zonder zorgen,
 veilig rusten tot de morgen,
 lieve God, bij U geborgen,
 heel deze nacht.

Maranatha
Hans Maat/Kinga Bán

 Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
 zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
 Komt de tijd dat alles anders wordt,
 er geen tranen en geen rouw meer zijn?

 Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
 Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
 Dan kniel ik neer, 
 voor U mijn Heer.
 Jezus, wacht toch niet langer, kom

 Hef je handen op en kijk omhoog.
 Prijs de Heer, aanbidt hem met ontzag,
 met een brandend hart vervuld van hoop.
 Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

 While the moon her watch is keeping
 All through the night 
 While the weary world is sleeping 
 All through the night 
 O’er thy spirit gently stealing 
 Visions of delight revealing 
 Breathes a pure and holy feeling 
 All through the night

 Geef dat wij hier nooit alleen zijn,
 bij dag en nacht,
 engelen steeds om ons heen zijn,
 bij dag en nacht.
 Dat de doden bij U leven,
 eeuwig in Uw licht geheven,
 allen door Uw trouw omgeven,
 bij dag en nacht

 Iedereen zal zien hoe Jezus komt
 op de wolken met bazuingeschal.
 Vol van luister, stralend als de zon;
 Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

 Heer, wij zien met groot verlangen uit
 naar het eeuwig koninkrijk van God.
 Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
 met haar bruidegom verenigd wordt.

 Niets is beter dan bij U te zijn.
 Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
 Dan kniel ik neer,
 voor U mijn Heer.
 Jezus, wacht toch niet langer, kom!
 Jezus, wacht toch niet langer, kom!
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Samenzang: Ik zie een poort wijd open staan

 Ik zie een poort wijd open staan,
 waardoor het licht komt stromen
 van ‘t kruis, waar ‘k vrijlijk heen mag gaan
 om vrede te bekomen.

  Refrein
  Genade Gods, zo rijk en vrij!
  Die poort staat open ook voor mij!
  Voor mij! Voor mij!
  Staat open, ook voor mij.

 Die open poort laat d’ ingang vrij,
 aan wie komt binnen vlieden;
 aan rijk en arm, aan u en mij
 komt Jezus vrede bieden.

  Refrein: Genade Gods...

Meditatie: Jacob te Bethel

Jakob is alles kwijt. Het bedrog van zijn broer Ezau drijft hem uiteindelijk op de vlucht. Als een berooid 
mens gaat hij even buiten Bethel slapen. Een steen als zijn hoofdkussen. Maar de Heere verschijnt 
hem en doet hem een rijke belofte, de belofte die Hij Abraham al gezworen had. Jakob heeft het niet 
verdiend, maar God ziet toch naar hem om. De trap betekent: er is verbinding tussen hemel en aarde. 
Genadige verbinding. Dat brengt ons bij de Heere Jezus. Hij is de ware trap, blijkt in Johannes 1: 52. Hij 
verbindt hemel en aarde, een heilig God en een zondig mens. Wat een zegen om te mogen leven onder 
een geopende hemel: voor Jakob toen en voor mensen nu!

Samenzang: Ik zie een poort wijd open staan

 Die open poort leidt tot Gods troon:
 gaat door, laat niets u hind’ren;
 neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon,
 die God biedt aan Zijn kind’ren

  Refrein
  In ‘t hemelrijk, voor Jezus’ troon
  daar leidt het kruis tot zegen;
  daar dragen wij voor kruis een kroon
  door Jezus’ bloed verkregen.

  Refrein: In ‘t hemelrijk...
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MET DE GOD VAN JACOB OP WEG

Muzikale verrassing

 Ik wil even bij U komen
 in de stilte, heel alleen
 even uit de drukte
 weg van iedereen
 U kent mijn gedachten
 mijn zorgen groot en klein
 maar het mooiste is dat ik
 bij U mezelf mag zijn

 ik wil even bij U komen
 in de stilte, heel alleen
 even uit de drukte
 weg van iedereen
 ik kniel aan uw voeten
 met eerbied en ontzag
 en vol dankbaarheid omdat
 ik bij U komen mag

 U bent mijn vriend
 U laat mij nooit alleen
 U bent mijn vriend
 slaat uw armen om mij heen
 iedere dag van mijn leven
 op de weg die ik zal gaan
 kan ik op u vertrouwen
 U zult altijd naast mij staan

Samenzang: Psalm 146
Wijze: Johan de Heer

 Prijs den HEER met blijde galmen;
 Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
 ‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
 Vrolijk wijden aan Zijn lof;
 ‘k Zal, zo lang ik ‘t licht geniet,
 Hem verhogen in mijn lied.
 Hem verhogen in mijn lied.

 U bent mijn vriend
 U laat mij nooit alleen
 U bent mijn vriend
 slaat uw armen om mij heen
 iedere dag van mijn leven
 op de weg die ik zal gaan
 kan ik op u vertrouwen
 U zult altijd naast mij staan

 U bent mijn vriend
 U laat mij nooit alleen
 U bent mijn vriend
 slaat uw armen om mij heen
 iedere dag van mijn leven
 op de weg die ik zal gaan
 kan ik op u vertrouwen
 U zult altijd naast mij staan

 Zalig hij, die in dit leven
 Jacobs God ter hulpe heeft;
 Hij, die door den nood gedreven,
 Zich tot Hem om troost begeeft;
 Die zijn hoop, in ‘t hachlijkst lot,
 Vestigt op den HEER, zijn God.
 Vestigt op den HEER, zijn God.
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 ‘t Is de HEER, wiens alvermogen
 ‘t Groot heelal heeft voortgebracht;
 Die genadig uit den hogen
 Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
 En aan elk, die Hem verbeidt,
 Trouwe houdt in eeuwigheid.
 Trouwe houdt in eeuwigheid.

Soli Deo Gloria

There will I be
Craig Courtney

 Where You go, I will go
 Where You stay, I will stay
 Your people wille be my people
 And your God my God
 Where you will die, I will die
 And there I will be with you.

    Where You go, I will go
    Where You stay, I will stay
    Your people wille be my people
    And your God my God
    Where you will die, I will die
    And there I will be with you.

Betekenis
waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn 
God. 17 Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik bij u zijn. Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet 
voor zijn vrienden.

I then shall live
Jean Sibelius/Lari Goss

 I then shall live as one who’s been forgiven.
 I’ll walk with joy to know my debts are paid.
 I know my name is clear before my Father; 
 I am His child and I am not afraid.
 So, greatly pardoned, I’ll forgive my brother;
 The law of love I gladly will obey.

 There is no greater love than this
 No greater love than a friend 
 lay down his live for another
 No greater love than a friend 
 lay down his live for a brother

 I then shall live as one who’s learned compassion.
 I’ve been so loved, that I’ll risk loving too.
 I know how fear builds walls instead of bridges;
 I’ll dare to see another’s point of view.
 And when relationships demand commitment,
 Then I’ll be there to care and follow through.
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 Your Kingdom come around and through and in me;
 Your power and glory, let them shine through me.
 Your Hallowed Name, O may I bear with honor,
 And may Your living Kingdom come in me.
 The Bread of Life, O may I share with honor,
 And may You feed a hungry world through me.
 Amen, Amen, Amen

 Vertaling
 Dan zal ik leven als iemand die is vergeven.
 Ik wandel met blijdschap, want ik weet: mijn schulden zijn betaald.
 Ik weet dat mijn naam bekend is bij mijn Vader.
 Ik ben Zijn kind, en ik ben niet bang.
 Zo als ik ben vergeven, zal ik mijn broeder vergeven.
 Dat is de wet van de liefde die ik graag zal gehoorzamen

 Dan zal ik leven als iemand die ontferming kent.
 Ik zal houden, zoals van mij is gehouden.
 Ik weet dat angst muren bouwt in plaats van bruggen.
 Ik durf door de ogen van een ander te kijken
 En al de relatie mijn inzet vraagt
 Zal ik er zijn om te zorgen en te volgen.

 Uw koninkrijk kome om mij door mij en in mij.
 Laat uw kracht en heerlijkheid mij beschijnen.
 Laat mij uw heilige Naam, met ere uitdragen.
 Laat uw heerlijke koninkrijk in mij komen.
 Laat mij het Brood des Levens delen met eer.
 Zodat de hongerige wereld ook door mij gevoed mag worden.

Samenzang en collecte

Wat moet ik moederziel alleen
Melodie: God roept ons broeders tot de daad

 Wat moet ik moederziel alleen, een zwerver langs de weg
 Wie weet hoelang, wie weet waarheen, ik ken hier heg noch steg.
 De hemel sluit haar deuren toe, geen engel zingt, niet één;
 O God, ik word het lopen moe; hier lig ik op een steen.

 Ik zie, al zijn mijn ogen dicht, de hemel opengaan.
 Ik zie in onvoorstelbaar licht een hoge ladder staan.
 De engelen, zij klimmen op, zij lopen af en aan.
 Ze dalen, stijgen weer ten top en God staat bovenaan.
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 Hier spreek Hijzelf met luider stem Zijn veelbelovend woord
 En ik geloof wat ik van Hem al dromend heb gehoord:
 Dat Hij mij nimmermeer verlaat, dat Hij ook mij behoedt
 en geven zal voor al mijn zaad een land in overvloed.

 Ik ga niet langer meer alleen, ik ga getroost op weg
 En zegen elke harde steen waar ik mijn hoofd op leg.
 Al is de hemel nu weer dicht er staat bij deze rots
 een poort des hemels opgericht, een huis, een woning Gods.

U bent mijn Schuilplaats Heer

 U bent mijn schuilplaats Heer
 U vult mijn hart steeds weer
 met een verlossingslied.
 Telkens als ik angstig ben
 steun ik op U.
 Ik vertrouw op U,
 als ik zwak ben, ben ik sterk
 in de kracht van mijn Heer.

Heer, wees mijn gids 

 Heer, wees mijn gids 
 op heel mijn levenspad, 
 wees Gij mijn gids. 
 Wijs mij de weg 
 naar Sions gouden stad, 
 wees Gij mijn gids. 
 Blijf dicht bij mij, 
 ga stap voor stap mij voor, 
 dan ben ‘k gerust 
 en veilig volg ‘k uw spoor. 

 Nu aan zijn hand 
 dwaal ‘k nimmer van de weg, 
 Hij is mijn gids. 
 ‘t Zij door moeras 
 of wel langs struik en heg 
 leidt mij mijn gids. 
 Licht, vriend’lijk licht 
 stroomt van zijn aangezicht, 
 ‘k houd daarom steeds 
 het oog op Hem gericht.

 U bent mijn schuilplaats Heer
 U vult mijn hart steeds weer
 met een verlossingslied.
 Telkens als ik angstig ben
 steun ik op U.
 Ik vertrouw op U,
 als ik zwak ben, ben ik sterk
 in de kracht van mijn Heer.
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Dankgebed

Samenzang: Omring ons met uw zegen
Melodie: Eén Naam is onze hope

 Omring ons met uw zegen: 
 ga lichtend voor ons uit. 
 Wees troost op onze wegen:
 Nabijheid, die beduidt 
 dat wij geborgen leven, 
 ontferming raakt ons aan. 
 Uw trouw, met ons verweven, 
 omringt ons in ’t bestaan. 

Soli Deo Gloria: Hand me down my silver trumpet

 Well, I’ve never been to heaven, but I’ve been told,
 Hand me down my silver trumpet, Gabriel;
 The gates are made of pearl and the streets are made of gold,
 Hand me down my silver trumpet, Lord.

  O hand me down, O hand me down,
  O hand me down my silver trumpet, Gabriel.
  Send it down, hand it down,
  Any ol’ way, just get it down!
  Hand me down my silver trumpet, Lord.

 If religion were a thing that money could buy,
 Hand me down my silver trumpet, Gabriel;
 The rich would live and the poor would die,
 Hand me down my silver trumpet, Lord.
  O hand me down....

 Well now, if you want a silver trumpet like mine,
 Hand me down my silver trumpet, Gabriel;
 You’d better learn to play it in plenty of time,
 Hand me down my silver trumpet, Lord.
  O hand me down...

 Omgeef ons met vertrouwen, 
 dat ons uw toekomst wenkt, 
 uw liefde mee zal bouwen, 
 uw Geest ons gaven schenkt.
 Ook eng’len zijn uw gaven, 
 zij geven ons uw kracht. 
 Uw huis is als een haven 
 een lichtpunt in de nacht.
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 Vertaling
 Ik ben nooit in de hemel geweest maar mij is verteld
 Over paar’len poorten en straten van goud
 
 Gabriël, geef me alvast mijn zilveren trompet, 
 Stuur me het hoe dan ook naar beneden
 God, geef me mijn zilveren trompet
 
 Als je geloof zou kunnen kopen, 
 zouden alleen rijken eeuwig leven
 
 Dus als je net zo’n trompet als mij wilt hebben, 
 leer het dan bespelen nu je er nog de tijd voor hebt 

 Gabriël, geef me alvast mijn zilveren trompet, 
 Stuur me het hoe dan ook naar beneden
 God, geef me mijn zilveren trompet

Slotwoord

Slotzang: Als een kind zo vol vertrouwen
Wijze: De Lichtstad

 Als een kind, zo vol vertrouwen,
 mag ik gaan aan ’s Vaders hand,
 in Zijn hand mijn handen vouwen,
 met Hem mee gaan door het land.
 Over bergen en door dalen,
 soms vol blijdschap, soms met pijn,
 laat ik Hem de koers bepalen,
 aan Zijn hand zal ‘k veilig zijn. 

 Is mijn weg soms vol gevaren,
 draag ik mee een zware last,
 dan zal Hij mij steeds bewaren,
 met Zijn hand houdt Hij mij vast.
 In de nood zal Hij mij dragen,
 langs ravijnen, door de zee.
 Zingend ga ik al mijn dagen,
 vol vertrouwen met Hem mee.
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KUSSENTJES
IN DE BANK WAARIN U ZIT, TREFT U SOMS KUSSENTJES AAN VAN ZONDAGSE KERKGANGERS. 
ONS VRIENDELIJK VERZOEK IS DAT DEZE OP HUN PLEK BLIJVEN LIGGEN.

Dit was de eerste avond van Zingen in de Zomer 2019. In de maanden juli en augustus van 2019 
vinden D.V. nog 7 van deze samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!

VOLGENDE WEEK 
Woensdag 17 juli 2019  'LEVEN ONDER DE ZEGEN'

14:00 uur: Bethelkerk, Jong Dameskoor ‘Shira’
15:15 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging  •  16:00 uur: Bethelkerk,  Orgelconcert

19:30 uur: Bethelkerk, Mannenkoor ‘Urker Zangers’
En Jong Dameskoor ‘Shira’

Locatie  Bethelkerk Urk  Aanvang  19:30 uur  Meditatie  Ds. J. Hoekman
Orgel  Jaap Kramer  Piano  Hendrik van Veen

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.


