Lied 01
Titel: Hef je hoofd omhoog
Eerste componist: Steven Fry
(Nederlandse) Tekst: Steven Fry
Copyrights: © 1974 Birdwing Music /Universal Music - Brentwood Benson Publishing (Admin. door
Small Stone Media)
Uitvoerende: Wouter Vink
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem.
Zing hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here.
Hij, de Koning, komt.
Hij, de Koning, komt.
Hij, de Koning, komt.

Lied 02
Titel: Medley
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
a. Psalm 121
Uitvoerenden: Soliste Maria den Hertog en samenzang
T & M: Traditional
Copyrights: Public domain
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan
Mijn hulp is van de Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen
b. Mijn hulp is van U, Heer
Uitvoerenden: Solisten Suzanne van der Velde, Wouter en Ariën Vink en samenzang
T & M: Lydia Zimmer, Marcel Zimmer
Copyrights: © 2004 Zimmer, Lydia (Admin. door Celmar Music) Celmar Music
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeurendoor zon of door maan
U bent mijn schaduw,U bent er altijd,

bewaart heel mijn leven;mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
c. Dit is een morgen
Uitvoerenden: Soliste Maria den Hertog en samenzang
T & M: Traditional
Copyrights: Public domain
Dit is een morgen als ooit de eerste
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen dank voor de morgen
beide ontspringen nieuw aan het woord
Dauw op de aarde, zonlicht van boven
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
d. Grote God wij loven U
Uitvoerenden: Solist Ariën Vink en samenzang
T & M: Traditional
Copyrights: © Words: Public Domain Music: Unisong Music Publishers B.V. (Admin. door Small Stone
Media)
Grote God, wij loven U
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid
Alles wat U prijzen kan
U, de Eeuwige, Ongeziene,
Looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Lied 03
Titel: Do Lord remember me
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Wouter Vink
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me.
Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me.
Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me.
Way beyond the blue.
I’ve got a home in gloryland
that outshines the sun.
I’ve got a home in gloryland
that outshines the sun.
I’ve got a home in gloryland
that outshines the sun.
Way beyond the blue.
Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me.
Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me.
Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me.
Way beyond the blue.
I kept Jesus as my Savior
you take Him too.
I kept Jesus as my Savior
you take Him too.
I kept Jesus as my Savior
you take Him too.
Way beyond the blue.
Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me
Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me.
Do Lord, oh, do Lord, oh, do remember me.
Way beyond the blue.

Lied 04
Titel: Ik wens jou
Eerste componist: Bert Bos, Elbert Smelt, Johan Smelt, Niek Smelt, Gordon Groothedde
(Nederlandse) Tekst: Bert Bos, Elbert Smelt, Johan Smelt, Niek Smelt, Gordon Groothedde
Copyrights: BMG Talpa Music B.V. Hilversum
Uitvoerende: Trinity
Uitvoering: Band
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Ik wens jou een dak boven je hoofd
dat je huis een thuis mag zijn
je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook
van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind
en vind voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur
want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel

Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Lied 05
Titel: Medley
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
a. Heilig, heilig, heilig
Uitvoerenden: Koor en samenzang
T & M: Frank van Essen, John Bacchus Dykes
Copyright: © Unisong Music Publishers B.V. t/a Essence Publishing (Admin. by Small Stone Media)
Heilig, heilig, heilig
Heer God almachtig
vroeg in de morgen wordt U ons lied gewijd
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig
Drievuldig God, die één in wezen zijt
Heilig, heilig, heilig
Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig,
Enig in uw luister,
één en al vuur en liefd’ en majesteit.
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.
b. Psalm 118 vers 1
T & M: Traditional
Uitvoerenden: Vocal Group en samenzang
Laat ieders ‘s Heren goedheid prijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid
Laat, Israël uw loflied rijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit zij het lied der priesterkoren
zijn liefde duurt in eeuwigheid
Gij, die de Heer vreest, laat het horen
zijn liefde duurt in eeuwigheid
c. Dit is de dag
Uitvoerenden: Vocal Group en samenzang
T & M: Les Garrett
Copyrights: © 1967, 1980 Universal Music - Brentwood Benson Publishing (Admin. door Small Stone
Media)
Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij
en zingt verheugd, en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
wees daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft
Dit is de dag, dit is de dag,
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij
en zingt verheugd, en zingt verheugd.
Dit is de dag die de Heer ons geeft,
naar podium wees daarom blij en zingt verheugd.
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft

Lied 06
Titel: Amen
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Suzanne van der Velde & Wouter en Ariën Vink & Maria den Hertog
Uitvoering: Band
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen
Amen, amen

Lied 07
Titel: 'k zal uw liefde immer loven
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
‘k Zal Uw liefde immer loven
U daald’ van de hemel af.
Vaders hand vol mededogen,
die ons liefderijk omgaf.
Ja, het hemels licht gaat gloren
van de nieuwe dageraad.
Heel de schepping wordt herboren,
dank Heer, voor Uw liefdedaad.
Dank Heer voor dit nieuwe leven,
voor Uw liefde eind’loos teer,
voor Uw liefdeskus gegeven,
mijn lied bent U waard, o Heer.
Ja, het zonlicht moge dalen,
‘t lichaam zelfs tot stof vergaan,
eeuwig zal Gods liefde stralen,
nooit de zon meer ondergaan.

