Lied 01
Titel: Zie ons wachten aan de stromen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: M S bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst
Zie ons wachten aan de stromen
aan de oever der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
’t eng’lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Reeds zien wij de gouden straten
van de hemelstad, zo schoon
horen wij d’ontelb’re schare
juub’lend juichen voor Gods troon
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 02
Titel: Daar is kracht
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Lewis E Jones
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is 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
Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu
Daar is 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
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

Lied 03
Titel: Als g'in nood gezeten
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C Malan
(Nederlandse) Tekst: P J Mouton
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Als g’ in nood gezeten
Geen uitkomst ziet
Wil dan nooit vergeten
God verlaat u niet
Vrees toch geen nood
’s Heren trouw is groot
En op ’t nachtlijk duister
Volgt het morgenrood
Schoon stormen woeden
Ducht toch geen kwaad
God zal u behoeden
Uw toeverlaat
God blijft voor u zorgen
goed is de Heer
En met elke morgen
Keert zijn goedheid weer
Schoon g’in ’t verdriet
Nergens uitkomst ziet
Groter dan de helper
Is de nood toch niet
Wat ons ontviele
Redder in nood
Red slechts onze ziele
Uit zond’ en dood

Lied 04
Titel: Veilig in Jezus' armen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: William Howard Doane
(Nederlandse) Tekst: M S Bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Jezus mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Lied 05
Titel: Volle verzeek’ring
Arrangement: Martn Zonnenberg
Eerste componist: J F Knapp
(Nederlandse) Tekst: J F Knapp
Uitvoerende: Remco hakkert en samenzang
Uitvoering: Solo en Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn
wedergeboren door Jezus' bloed
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Volle verlossing, om vrij te zijn
‘k mag alles leggen in Zijne hand
Het hart naar boven, ’t oog hemelwaarts
zo Jezus volgen naar ’t vaderland
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Volle bewustheid, Hij leeft voor mij
dit geeft mij blijvend heerlijk genot
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij
'k Mag nu steeds leven voor mijne God
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Lied 06
Titel: Heer God, U loven wij
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: E Gebhardt
Uitvoerende: Maria den Hertog
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst
Heer God, U loven wij
Heer, U belijden wij
Vader in eeuwigheid
zingt ’t gans heelal uw naam
Aarde en hemel Heer
zingen uwe naam ter eer
heel uw schepping door
eeuwig met ‘t eng'lenkoor
Heilig, heilig
heilig is onze God
de Heer Zebaoth
Hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
hemel en aarde zijn van Uw grootheid vol
Halleluja, halleluja
halleluja, halleluja
Amen

Lied 07
Titel: Kom tot uw heiland
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: G F Root
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst
Kom tot uw Heiland, toef langer niet
kom nu tot Hem, die redding u biedt
die ook voor u de hemel verliet
hoor naar Zijn roepstem, kom
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon
als zij vergaad’ren rond om de troon
daar waar de eng’len staan
Laat kind’ren komen zo klonk Zijn stem
spring op van vreugd, verblijd u in Hem,
o, luister naar die lief’lijke stem,
toef langer niet, maar kom!
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon
als zij vergaad’ren rond om de troon
daar waar de eng’len staan
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon
van de zaal’gen juichend bij Gods Zoon
als zij vergaad’ren rond om de troon
daar waar de eng’len staan

Lied 08
Titel: Daar ruist langs de wolken
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: H Bishop
Tweede componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: E Gerdes
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Daar ruist langs de wolken een lieflijke 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 liefhad 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

Lied 09
Titel: Lichtstad met uw paarlen poorten
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: M A Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
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
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Gaat door!
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

