WEEK 5

Woensdag 7 augustus 2019

LEVEN VOL ONTFERMING
Zang Christelijk Gemengd Koor Urk o.l.v. Thom Hesseling
Samengesteld Mannenkoor o.l.v. Hugo van der Meij
Solo Mariëtte Post c.s. Meditatie Sjoerd Bakker
Orgel Hendrik van Veen Piano Hugo van der Meij
MEDEWERKENDEN

Een bijzonder gevarieerde avond zal het worden met het Christelijk Gemengd Koor Urk en
het Samengesteld Mannenkoor uit Zuid- en Noord Holland (Katwijk en Zaandam).
Het gemengde koor onder leiding van Thom Hesseling steunt op een jarenlange Urker
traditie, waarbij heldere sopranen de boventoon voeren maar ook de goede balans wordt
gevonden tussen de mannen- en vrouwenstemmen.
De mannen uit Holland waren ook vorig jaar al te gast. Hun jonge dirigent Hugo van de
Meij brengt zijn enthousiasme voor de muziek over op de mannen. De Zaan en Katwijk zijn
bovendien plekken met een verbondenheid met Urk. Katwijk vanuit de zee en de visserij; de
Zaan vanwege de vele Urker meisjes en vrouwen die er in vroegere jaren bij de Zaankanters
dienden. Dat het nog steeds goed klikt, zal vanavond ook in de samenzang van de koren te
horen zijn.
Over Hendrik van Veen hebben we geen woorden meer, of misschien dat er tussen hem
en Hugo van der Meij een bijzondere muzikale vriendschap bestaat. Met Hendrik op het
Meereorgel en Hugo op de piano, kan dat dus zomaar te horen en te genieten zijn.

De Barmhartige Samaritaan: leven vol ontferming
Een avond over barmhartigheid en leven vol ontferming. We zien hoe de Samaritaan de
gewonde man bij de herberg brengt. Vol ontferming bewogen ziet hij om naar zijn naaste.
Hij ís een naaste.
Deze bekende gelijkenis van Jezus moet Rembrandt geraakt hebben. Hij maakte meerdere
werken over dit verhaal. Dit schilderij dateert uit zijn Leidse periode (1630) en behoort nu tot
de collectie van het Wallace Museum in Londen.
Het verhaal over de man die in de handen van de rovers was gevallen. Nadat een priester
en een Leviet de overvallen man hadden laten liggen, geeft de passerende Samaritaan blijk
van naastenliefde door de man wel te helpen. De Samaritaan verzorgt de gewonde man niet
alleen langs de kant van de weg. Hij brengt hem ook naar een herberg en betaalt de overnachting. Het is een verhaal over goedheid en barmhartigheid.
Rembrandt maakte er een aansprekende compositie van, met een eigen interpretatie. We
zien hoe de gewonde man van het paard wordt getild en hoe de Samaritaan de herbergier het
geld in zijn buidel stopt. Rembrandt zag geen reden om een heilig verhaal met overdreven
eerbied te benaderen. Hij schildert het in een herkenbaar beeld van de toenmalige eeuw,
alsof hij wil zeggen: het geldt ook nu en het geldt ook u!
De Barmhartige Samaritaan staat beeld voor de dienstbaarheid in kerk en koninkrijk, met
Jezus zelf als voorbeeld. Het is een verhaal over goedheid en barmhartigheid en een leven
vol ontferming. Jezus buigt in deze gelijkenis de vraag van de schriftgeleerde ‘Wie is mijn
naaste?’ om naar de vraag aan ieder van ons: ‘Van wie ben jíj een naaste?’
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Solo- en samenzang: Hij kwam bij ons
		 Solo

		
		
		
		

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.

		 Koor

		
		
		
		
		
		
		

Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd’ en kracht.

		 Solo
		
Zie je de wonden zo diep.
		
De hand die aard’ en hemel schiep
		
vergaf de hand die Hem sloeg.
		
De Man, Die onze zonden droeg.
Allen (2x)
Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd’ en kracht.

Samenzang: Psalm 108 (staande)
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
‘k Zal zingen voor den Opperheer;
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
‘k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.
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k zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem’len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ‘s hemels kringen,
En leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen.
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Welkom
Koor- en samenzang: Wees stil voor het aangezicht van God
Samenzang
Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag, en kniel nu voor Hem neer,
Die zelf een zonde kent en ons genade schenkt.
Weest stil voor het aangezicht voor God, want heilig is de Heer
		 Koor

		
		
		
		

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur.
Een eeuwig durend licht, straalt van Zijn aangezicht.
Weest stil, want de heerlijkheid van God omringt ons in dit uur.

Koor- en samenzang
Weest stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment
De kracht van de God die vergeeft en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk, voor wie gelooft in Hem.
Weest stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

Gebed
Samenzang: Samen in de naam van Jezus
Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer
Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt
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Christelijk Gemengd Koor Urk zingt: Gaan met God
Levenslang wil ik wand’len met God
‘k zal Hem volgen waarheen Hij mij leiden zal.
Zelf gaat Hij vooraan om mij bij te staan.
Hij grijpt mijn hand, als ik val
Halleluja, Halleluja, Heer mijn God, voor U buig ik mij neer
Halleluja, Halleluja, dankbaar breng ik U lof en eer
Levenslang wil ik spreken met God.
‘k zal Hem loven en aanbidden dag en nacht.
Ik vertrouw op Hem, want Hij hoort mijn stem.
Zijn liefde geeft mij weer kracht
Halleluja, Halleluja, Heer mijn God, voor U buig ik mij neer
Halleluja, Halleluja, dankbaar breng ik U lof en eer
Levenslang wil ik zingen voor God.
‘k zal getuigen van de liefde die Hij geeft.
Ik verhef mijn stem, zing mijn lied voor Hem.
Hij is mijn God en Hij LEEFT!
Halleluja, Halleluja, Heer mijn God, voor U buig ik mij neer
Halleluja, Halleluja, dankbaar breng ik U lof en eer
prijs ik U als Redder en Heer!
Amen

Ik zal er zijn
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’.
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.
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.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
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Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
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.

Wisselzang: Ik wil jou van harte dienen
		 Koor

		
		
		
		

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Allen
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Mannen
Ik zal Christus’ licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.
Vrouwen
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.
Allen
Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
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Bijbellezing
Leviticus 19:18
U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.
Lucas 10:33-37
Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke
ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde
hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag
wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg
voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u
dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem
barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.

Samenzang: Neem mijn leven (staande)

Engelse melodie

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid. (2x)

Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet. (2x)

				
Neem ook mijne liefde, Heer;
				
‘k leg voor U haar schatten neer.
				
Neem mij zelf, en t’ allen tijd
				
ben ik aan U toegewijd. (2x)

De mannen uit Holland zingen
Zing van Zijn trouw
Zingt van Zijn trouw, zo wonderbaar,
Zijn Majesteit en Macht.
Van Zijn beloften, eeuwig waar,
Die Zijn genade bracht
				
				
				
				

’t Genadewoord is vast en sterk
Als ’t scheppingswoord weleer.
De stem, die schiep het ganse werk,
Spreekt vrede van de Heer

Nu juicht mijn zwakke hart in Hem;
‘k Ben zeker van Zijn heil!
Een nieuwe schepping wekt Zijn stem;
Zijn liefde zonder pijl
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Hear my prayer, o Lord

Vertaling

Hear my prayer, O Lord,
as I come to you.
Hear my prayer, O Lord;
teach me what to do.
Touch me with purpose
in each word I say.
Hear my prayer, O Lord;
Speak, and I´ll obey.

Hoor mijn gebed, o Heer,
als ik tot U nader.
Hoor mijn gebed, o Heer;
leer mij uw wil te doen
Raak mij aan bij alles wat ik doe
Bij alles wat ik zeg
Hoor mijn gebed, o Heer;
Spreek en ik zal gehoorzamen.

Hear my prayer, O Lord,
Morning, night and noon.
Hear my prayer, O Lord;
keep my heart in tune.
Tuned to your mercy,
your love and your grace.
May your will be done,
here and ev´ry place.

Hoor mijn gebed, o Heer,
De hele dag door.
Hoor mijn gebed, o Heer;
houd mijn hart op U gericht.
afgestemd op uw genade,
uw liefde en trouw.
Dat Uw wil geschiede,
hier en overal.

Your love has sustained me, your grace has made me new.
Fill me with your spirit, Lord, That I may please you.

Uw liefde houdt mij vast,
Uw genade vernieuwt mij.
Vul mij met Uw geest, Heer,
opdat ik u mag volgen.

Samenzang: Heer ik kom tot U
Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
		 Refrein:
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Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
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Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
		 Refrein: Houd mij vast...

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

2x

Meditatie: Leven vol ontferming
In het woordenboek zoek staan bij het woord ‘ontferming’ de volgende mooie woorden: zich
het lot van iemand aantrekken en ervoor gaan zorgen. Deze woorden klinken als de boodschap van het evangelie, bijvoorbeeld in de rijke boodschap van Johannes 3:16. Als we stil
staan bij wat de Heer voor ons heeft over gehad dan worden we klein en stil. Tegelijkertijd
kunnen we onszelf afvragen of we ooit in de buurt kunnen komen van die vorm van ontferming. Kunnen wij vandaag, naar Zijn voorbeeld er ook echt voor onze naasten zijn? Kan dat in
een tijd waar de “IK” zo centraal staat? Dit kan! En weet u waarom? We hoeven het namelijk
niet alleen te doen! Hij is er bij die ons lot heeft aangetrokken en redding biedt…

Samenzang: Luister naar de blijde boodschap (staande)
Luister naar de blijde boodschap
Van Gods liefde en gena!
Van ontferming en bevrijding,
Door het kruis van Golgotha!
Allen zijn wij afgeweken
Van het doel door God bereid.
Allen hebben wij gezondigd,
Derven Godes heerlijkheid.

God rechtvaardig, doch vol liefde,
Zond Zijn Zoon op aarde neer.
Om de straf voor ons te dragen
Hij werd aller heren Heer.
Want Zijn sterven bracht verzoening.
Aan het kruis heeft Hij voldaan.
Allen die in Hem geloven
Mogen vrij tot God nu gaan.

Muzikaal onthaal
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De mannen uit Holland zingen: Keerpunt
Vader in de hemel,
hoor mijn bede aan.
Nu ik in de drukte,
bij U stil blijf staan.
Vraag ik U te luist’ren,
naar een jachtig woord,
van Uw kind dat zo graag,
bij Uw volk behoort.
				
				
				
				
				
				
				
				

Heer, de mensheid haast zich,
naar de toekomst toe,
met versteende harten
en van ’t wachten moe.
Gaat met zonder U Heer,
naar het eind der tijd,
zonder echt te weten,
waar het pad toe leidt.

Ergens in die wereld,
haast ook ik mij voort,
wordt ook meegezogen,
in hetgeen dat hoort.
Daarom vraag ik U Heer,
kracht om op te staan
en geheel zelfstandig,
Uw weg in te slaan.

Genade zo oneindig groot
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond!

Samenzang: Heer, wat een voorrecht
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.
12
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Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp die nog schijnt in de nacht.

Christelijk Gemengd Koor Urk zingt
Koor- en samenzang: O Machtig God
Allen
O machtig God, wij brengen U de eer
En zingen, bidden en danken Uw naam ter Eer
		 Koor

		
		

Wij danken U voor Uw Zoon die zijn leven gaf,
En ons redden kan van dood en graf.

Allen
O machtig God, wij brengen U de eer
En zingen, bidden en danken Uw naam ter Eer
		 Koor

		
		

Wij danken U voor Uw Geest die ons leiden wil,
Maak ons rein en hoor ons om Jezus wil!

Allen (2x)
O machtig God, wij brengen U de eer
En zingen, bidden en danken Uw naam ter Eer

Samen heffen wij de handen uit “Het Nieuw Jeruzalem”
Samen heffen wij de handen, zien verlangend in geloof
Wachtend op die grote morgen, als de Heer komt van omhoog.
Samen heffen wij de handen, zien verlangend in geloof,
Wachtend op die grote morgen, als de Heer komt van omhoog.
Eenmaal zal die toch komen
Gaat de roep de wereld om.
Stem dan in met alle heil’gen,
Zingen in de Zomer 2019 | Programma week 5
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Amen, kom, Heer Jezus, kom!
Amen, kom Here Jezus kom!
Amen, Amen, Amen!
Amen, kom Here Jezus kom!
Amen, Amen, Amen!
Ja, Hij komt, ja, Hij komt!
Hij is Alpha , de omega, Hij heeft het laatste woord.
Ja, Hij komt, ja, Hij komt!
Jeruzalem, Jeruzalem bruid voor onze Heer
Samen heffen wij de handen, zien verlangend in geloof
Wachtend op die grote morgen, als de Heer komt van omhoog.
Samen heffen wij de handen, zien verlangend in geloof,
Wachtend op die grote morgen, als de Heer komt van omhoog.
Amen, kom Here Jezus kom!
Amen, Amen, Amen!
Amen, kom Here Jezus kom!
Amen, Amen, Amen!
Het nieuw Jeruzalem daalt uit de hemel neer,
Als een bruid voor onze Heer.
Het nieuwe Jeruzalem daalt uit de hemel neer,
Als een bruid voor onze Heer!
AMEN!

Collectezang
Kind’ren van één Vader
Kind’ren van een Vader,
Reikt elkaar de hand,
Waar wij mogen wonen
In wat stad of land.
Hoe wij mogen spreken,
In wat tong of taal,
Kind’ren van één Vader,
Zijn wij allemaal.

14
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Grijp toch de kansen door God u gegeven
Grijp toch de kansen, door God u gegeven.
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D’ arbeid der liefde, gedaan om u heen.
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.
Weet, al uw arbeid, uw lijden voor Jezus,
’t wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard’.
En eens daarboven, daar vinden we weder,
vruchten van ’t zaad, dat we strooiden op aard’.
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend,
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.

In Christus is noch west noch oost
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ‘t gouden koord
dat allen samen bindt.

Broeders, één band is ‘t die ons bindt
vanwaar en wie ge ook zijt
wie onze Vader dient als kind,
is Christus toegewijd.

Ik wandel in het licht met Jezus
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Dankgebed
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De koren zingen gezamenlijk: In His love
Christ has come to be our sheperd,
He has come to be our guide.
Though we walk the pad of darkness,
Christ will lead us through the night.

Vertaling

Christus komt als onze Herder
Hij komt als onze Gids.
Als wij in het donker gaan,
Leidt Hij ons door de nacht.

Christ has come to bring salvation,
Has has come to be our light.
He has come to bring forgiveness,
Jesus is the gift of life.

Christus brengt redding.
Hij is ons Licht.
Christus schenkt vergeving.
Jezus is het Geschenk des levens.

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.

In Zijn liefde hebben wij overwinning,
door Zijn lijden hebben wij hoop.
In Zijn kruis hebben wij glorie,
door Zijn liefde hebben wij leven.

God loved the world
and He sent His Son
that we might believe in Him.
If we believe, we will ...... eternal life.

God had de wereld lief en zond Zijn Zoon
opdat wij in Hem zouden geloven.
Als we dat geloven zullen we niet sterven,
Maar in Christus eeuwig leven.

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,
in His love we have life.

In Zijn liefde hebben wij overwinning,
door Zijn lijden hebben wij hoop.
In Zijn kruis hebben wij glorie,
door Zijn liefde hebben wij leven.
door Zijn liefde hebben wij leven.

Dank sei dir, Herr
Dank sei dir Herr, Dank sei dir Herr,
segne das glück, segne den Tag, Vater der alles vermag.
Lasse dein antlitz über uns leuchten, in Ewigkeit,
Gib uns die liebe un Treue für alle Zeit.
Dank, sei dir Herr, Dank sei dir Herr,
Segne das glück, segne den Tag, Vater, der Alles
Vermag. Dank sei dir Herr, Dank sei dir Herr, segne das
Glück, segne den Tag, Vater, der Alles vermag.
Dank sei dir Herr.
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Vertaling
Wij danken U, God onze Vader
Voor geluk en zegen op deze dag
Blijf bij ons tot in uw eeuwigheid
Schenk ons steeds Uw liefde en trouw
Dank U wel!
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Samenzang: Wie zich eens gaf aan Jezus
Melodie: Rijst op rijst op voor Jezus

Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren,
hij gaat op pad terstond.
Hij, Die de mensen diende,
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen,
is juist in zwakheid sterk.
				
				
				
				
				
				
				
				

Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt.

Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld,
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Slotwoord
Slotzang: Ga nu heen in vrede (staande)
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wandel op zaterdag 24 augustus 2019 mee met de

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden,
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

ADVERTENTIE

MEESTERLIJKE REMBRANDT TAPAS-TOCHT door Urk

Wandelen met een gids door Urk. Op verschillende locaties kunt u genieten van meesterlijke
kunst, verhalen en culinaire verrassingen. Begin- en eindpunt; de musicerende Bethelkerk met
samenzang en unieke medewerkingen. Voor meer informatie en aammelding: zie Kruispunt.
Aanvang: 14:00 uur | Kosten: € 25,00 per persoon.
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Dit was de vijfde avond van Zingen in de Zomer 2019. In de maand augustus van 2019
vinden D.V. nog 3 van deze samenzangavonden plaats. U bent ook daar hartelijk welkom!

VOLGENDE WEEK
Woensdag 14 augustus 2019 'JEZUS IN HET MIDDEN'
14:00 uur: Bethelkerk, Christelijk Mannenkoor Emmeloord
15:15 - 16:00 uur: Kerkje aan de Zee, open voor bezichtiging
16:00 uur: Bethelkerk, Orgelconcert

19:30 uur: Bethelkerk, Chr. Visserskoor ‘Crescendo’
Locatie Bethelkerk Urk Aanvang 19:30 uur Meditatie Ds. E.P. Emaus
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.

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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