Lied 01
Titel: Wees mijn verlangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
wakend of slapend, vervuld van Uw licht
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
dat ik in U blijf en U in mij Heer
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is al wat ik wens
met als beloning dat ik op U lijk
hemelse Koning, pas dan ben ik rijk
Hemelse Koning, die het kwaad overwon
als ik daar kom in het licht van Uw zon
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit

Lied 02 Medley
Titel: a.c. Uw woord is een lamp b. Psalm 119: 40
Arrangement: a.c. Martin Zonnenberg b. Minne Veldman
Eerste componist: a.c. Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
a.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw woord is een lamp,
uw woord is een licht.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.
b.
Uw woord is als een lamp, een helder licht
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht
dat ik uw recht zal roepen van de daken
c.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
Uw woord is een lamp,
uw woord is een licht.
Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Lied 03
Titel: Lieve Heer Gij zegt kom en ik kom
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jaap Geraerdts
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solo en samenzag
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom
O mijn God, Gij zegt ga en ik ga
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen
Wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen
wees de adem waaruit ik ontsta
Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond

Lied 04
Titel: Licht van de wereld
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed
En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Lied 05
Titel: Vader van eeuwigheid
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Vader van eeuwigheid
vol van gerechtigheid,
open mijn hart voor wie Jezus is
Jezus straalt als de zon
Jezus stroomt als een bron
van leven waarin vreugde is
Jezus, komt U dichterbij
met uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U
Geest die van Christus is
spreek uw getuigenis,
open mijn hart voor wat Jezus geeft.
Jezus die voor mij leed,
Jezus die voor mij streedt,
die voor mij overwonnen heeft.
Jezus, komt U dichterbij
met uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U
Heerlijk drie-enig God
U die aanbeden wordt,
alles in mij zingt uw naam ter eer
Kracht, glorie, majesteit
lof, eer en heerlijkheid
van nu aan tot in eeuwigheid

Lied 06
Titel: De kracht van uw liefde
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Geoff Bullock
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
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
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
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
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
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
Dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Lied 07
Titel: Lopen op het water
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Matt Crocker, Joel Houston & Salomon Ligthelm
(Nederlandse) Tekst: Tanja Lagerström
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solo, Koor en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
U leert me lopen op het water
De Oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten.
Daar vind ik U en ik twijfel niet
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam.
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij
De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
dan faalt U niet want Uw trouw houdt stand
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij
Ohhhhh
Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid
Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid
Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij.Ik ben van U
en U van mij.

Lied 08
Titel: Zouden wij ook eenmaal komen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: R Lowry
(Nederlandse) Tekst: C S Adema van Scheltema
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Zouden wij ook eenmaal komen
waar de levensstroom ontspringt
en aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk Zijn lof steeds zingt
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt
Zalig, heerlijk zal ‘t ons wezen
daar, verlost van zond’ en pijn,
Zouden wij ook eenmaal komen
rein van alle smet genezen,
meer dan d’ englen Gods te zijn.
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt
Laat ons in die hope leven
God, Die ons de vreugde biedt
wil Zijn Geest als pand ons geven
dat genade ons is geschied
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt

