Lied 01
Titel: Ride the morning winds
Eerste componist: Tom Fettke
(Nederlandse) Tekst: Grace hawtorne
Uitvoerende: Centre Gospel Choir
Uitvoering: Koorzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
oe
A fright’ning place, this world of ours
The frantic pace of changing pow’rs
Where no one plays familiar roles
But in these days one promise holds
I can ride the morning winds
and You are there Lord, you are there
I can sail the widest seas
and You are there, you are there
I can find the darkest night, darkest night
and You are there
O lord, I can never be lost from You
Please search me now and know my heart
Then show me how to do my part
To walk the way You’d have me go
And if I stray, Lord, I still know
I can ride the morning winds
and You are there Lord, you are there
I can sail the widest seas
and You are there, you are there
I can find the darkest night, darkest night
and You are there
O lord, I can never, I can never, I can never
be lost, never lost from You

Lied 02
Titel: Kom in mijn hart
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Kom in mijn hart
Kom in mijn hart
oh kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer uw ware leer
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus
Blijf in mijn hart
Blijf in mijn hart
oh blijf in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus
Leef in mijn hart
Leef in mijn hart
oh leef in mijn hart, Heer Jezus.
‘k Ben dan Uw kind, dat U bemint
vanuit mijn hart, Heer Jezus
Amen

Lied 03
Titel: Heilig, heilig, heilig
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Bacchus Dykes
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst
Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
vroeg in de morgen
word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt
Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde
verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt

Lied 04
Titel: Heerlijk is Uw naam
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: P van Essen
Copyrights: © Unisong Music Publishers B.V.
Uitvoerende: Desciant Confianza
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Heerlijk is Uw naam
Heerlijk is Uw naam
Hoog verheven en vol van kracht
Heerlijk is Uw naam
Jezus, Jezus
Heerlijk is Uw naam
Heilig lam van God
Heilig lam van God
Dat de zonde der wereld droeg
Heilig lam van God
Jezus, Jezus
Heilig lam van God
Waardig bent U, Heer
Waardig bent U, Heer
Alle macht en heerlijkheid
Alle lof en eer
Jezus, Jezus
Waardig bent U, Heer
Jezus, Jezus
Waardig bent U, Heer

Lied 05
Titel: Zingt volop Gods lof
Arrangement: Koorzetting C. Hubert Parry, Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Anthem & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst
Zingt volop Gods lof,
de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem,
een lied in de mond.
Gij engelen, machten.
voor Zijn aangezicht.
En zingt u te buiten,
in ’t hemelse licht.
Zingt volop Gods lof,
gij, aarde in koor,
stem in met het lied,
dat daar wordt gehoord.
Bezing Zijn genade,
gij schepping looft Hem,
die u leerde zingen,
geef liefde uw stem.
Zingt volop Gods lof,
laat horen de klank,
van snaren en fluit,
betoon Hem uw dank,
met al wat geluid geeft,
sla aan het akkoord,
van wat Hij gedaan heeft
en zing het dan voort.
Zingt volop Gods lof,
want waardig is Hij,
mijn blijvende dank,
door Hem toch zijn wij,
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd,
besteedt dan uw adem,
aan zingen voor Hem.
Amen, amen.

Lied 06
Titel: Psalm 73: 9 en 10
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst
Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, Uw raad houdt stand,
Uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.
Wien heb ik in den hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wien ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Lied 07
Titel: Bij God ben ik geborgen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J. Berthier
Uitvoerende: Zanggroep Vocaal & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst
Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.
Bei Gott bin ich geborgen still wie ein Kind,
bei Ihm ist Trost und Heil.
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele,
kehrt in Frieden ein.
In God alone my soul can find rest and peace,
in God my peace and joy.
Only in God my soul can find it’s rest,
find it’s rest and peace.
Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.

Lied 08
Titel: Als g'in nood gezeten
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C. Malan
Tweede componist: P.J. Mouton
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
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 nacht'lijk 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 09
Titel: In de Heer vind ik heel mijn sterkte
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J. Berthier
Uitvoerende: Zanggroep Vocaal & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Hij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.
Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Starke, mein Licht.
Christus, meine Zuversicht,
auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.
Auf Dich vertrau ich und furcht mich nicht.
In the Lord I’ll be ever thankful,
in the Lord I will rejoice.
Look to God do not be afraid,
lift up your voices the Lord is near.
Lift up your voices the Lord is near.
In de Heer vind ik heel mijn sterkte,
in mijn God de vreugdezang.
Gij die mijn bevrijding bewerkt,
op U vertrouw ik en ken geen angst.
Op U vertrouw ik en ken geen angst.

Lied 10
Titel: Ik zal er zijn
Eerste componist: Kinga Ban
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Kinga Ban
Uitvoering: Solo, Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
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
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
‘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’
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

Lied 11
Titel: a. Kijk vooruit & b. Marche Militaire
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: a. Traditional, b. Franz Schubert
Tweede componist: a. Margreeth Ras
Uitvoerende: Solist Urker Mans Formatie & samenzang
Uitvoering: Solo- en samenzang
Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk
Tekst
Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg,
stap voor stap Hem volgend, zoals Hij u zegt.
Ga maar vol vertrouwen, houdt het hoofd omhoog,
lopend langs Zijn wegen is geen berg te hoog.
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.
Kijk vooruit, blijf volgen over bergen heen,
stap voor stap steeds verder, Hij gaat met u mee.
Ga op weg naar morgen, samen hand in hand,
opend langs Zijn wegen naar 't Beloofde Land.
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.

Lied 12
Titel: Heer wees mijn gids
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Copyrights: © Joh. de Heer & Zn.
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
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
mijn oog op Hem gericht

Lied 13
Titel: Hebe Deine Augen auf
Eerste componist: Felix M. Bartholdy
Uitvoerende: Vaya Con Dios
Uitvoering: Koorzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Hebe deine Augen auf zu den Bergen,
von welchen dir Hilfe, dir Hilfe kommt.
Deine Hilfe kommt vom Herrn, vom Herrn,
komt vom Herrn,
Der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuss nicht gleiten lassen
und Der dich behütet schläft nicht,
Der dich behütet schläft nicht,
Der schläft nicht.
Hebe deine Augen auf zu den Bergen,
von welchen dir Hilfe, dir Hilfe kommt,
Den Bergen von welchen dir Hilfe kommt.

Lied 14
Titel: Leer mij op U te zien
Arrangement: Lennart Morée
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Musica Religiosa, Mannenkoor Assen & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst
Wees U mijn wijsheid, mijn waarheid steeds weer,
laat mij bij U zijn en blijf bij mij, Heer.
U zelf mijn Vader en ik zo uw kind,
U in mij wonend, ik door U bemind.
Leer mij op U zien, o Heer van mijn hart,
enkel op U zien in vreugd’ en in smart.
Laat m’ aan U denken bij wat ik verricht,
waken en slapen alleen in uw licht.
Wees zelf mijn schild, Heer, mijn zwaard in de strijd,
schenk uw bescherming voor nu en altijd.
Schuilplaats en toevlucht, o vesting vol macht,
voer mij ten hemel, o kracht van mijn kracht.
Hemelse Koning, geef mij na de strijd,
bij U de vreugde in uw heerlijkheid.
Hoe ook mijn toekomst, mijn weg wezen zal,
leer mij op U zien o Heer van 't heelal.

