Lied 01
Titel: Hoe groot zijt gij
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Copyrights: © 1949 and 1953 Stuart K. Hine Trust
Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer & kinderkoor & mannekoor
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voort gebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Lied 02
Titel: Gaan met God
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Don Besig
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: Koor en saenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
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
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 geef 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

Lied 03
Titel: Onze Vader in de hemel
Eerste componist: Gerard van Amstel
(Nederlandse) Tekst: Gerard van Midden
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solozang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Onze Vader in de hemel
U staat zorgzaam om ons heen
Geef dat alle mensen weten
zoals U is er maar een.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn
In uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn
Help ons samen goed te leven
en te doen wat u graag wilt
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild
en vergeef ons wat we fout doen
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander
maar weer samen verder gaan
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar
Geef dat wij het juiste kiezen
dat we goed zijn voor elkaar
Onze Vader, wij geloven
dat u onze wereld leidt
Met uw licht helpt u ons verder
Hier en nu en straks. Altijd
Amen amen

Lied 04
Titel: Wat de toekomst brengen moge
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed
Heer, ik wil uw liefde loven
al begrijpt mijn ziel U niet
Zalig hij, die durft geloven
ook wanneer het oog niet ziet
Schijnen mij uw wegen duister
zie, ik vraag U niet: waarom
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in uw hemel kom
Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land

Lied 05
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 06
Titel: Gebed om zegen
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Gerrit Dekker
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer.
Jezus kom tot mij als de bron van leven
die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Lied 07
Titel: Zie ons wachten aan de stromen
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: G H bates
(Nederlandse) Tekst: M S bromet
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Zie ons wachten aan de stromen
aan de oevers 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
Velen, die wij hier beminden
zijn ons reeds vooruit gegaan
straks, vereend met hen voor eeuwig
zullen w’ook voor Jezus staan
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d’ eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 08
Titel: Tienduizend redenen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Matt Redman
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Copyrights: © 2011 Atlas Mountain Songs
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam
En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stokt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam
Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Lied 09
Titel: Ik zal er zijn
Eerste componist: Kinga Ban
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Copyrights: © 2013 Stichting Sela Music
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’

