Lied 01
Titel: Ik wandel in het licht met Jezus
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: Traditional
Copyrights: © Glorieklokken
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Ik wandel in het licht met Jezus
het donk’re dal ligt achter mij
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen
Welk een liefdevolle vriend is Hij
Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem
Ik wandel in het licht met Jezus
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen,
Die de zonde in mij over won.
Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem
Ik wandel in het licht met Jezus
mijn ziel is Hem gans toegewijd
met Hem verrezen tot nieuw leven
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid
Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dierb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem

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: De kracht van uw liefde
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Geoff Bullock
Uitvoerende: Koor en samenzang
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 06
Titel: Als de hemel vol gezang is
Arrangement: Daniel Rouwkema
Eerste componist: Edwin G. Monk
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Choral Voices & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Oosterend - Martinikerk
Tekst
Als de hemel vol gezang is,
U de glorie zingt,
snarenspel ononderbroken,
rond Uw troon weerklinkt,
wordt U alle eer gegeven,
omdat leven U ontspringt.
Hier beneden klinkt ons loflied,
maak het tot Uw troon,
adem in ons lied het weten,
dat Gij bij ons woont,
opdat hart en ziel veelvuldig,
U God huldigt, eer betoont.
Want U komt alleen de eer toe,
alle heerlijkheid,
aan U, Schepper God en Vader,
blijft ons lied gewijd,
om de Zoon ook alle glorie,
door de Geest, Die ons geleidt.

Lied 07
Titel: Leid Gij mij, wees mijn bevrijder
Arrangement: Daniel Rouwkema
Eerste componist: John Hughes
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Choral Voices & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Oosterend - Martinikerk
Tekst
Leid Gij mij, wees mijn bevrijder,
breng mij naar het vaderland.
In de dreigende woestijnen,
zoek ik naar Uw vaste hand.
Brood des levens, brood des levens,
manna, dat mijn honger stilt,
manna, dat mijn honger stilt.
Draag mij, als ik bang te moede,
aankom bij de doodsjordaan.
Die de dood hebt overwonnen,
breng ook mij naar Kanaän,
waar ik zingend, waar ik zingend,
voor Uw aangezicht zal staan,
voor Uw aangezicht zal staan.

Lied 08
Titel: Kom Heil´ge Geest, Gij vogel Gods (LvK Gez. 250)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oosterend - Martinikerk
Tekst
Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht,
van onze geest, verward en trots.
Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U,
kom, wees aanwezig in het woord,
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd,
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Lied 09
Titel: Christus is de ware hoeksteen
Arrangement: Daniel Rouwkema
Eerste componist: Henry Purcell
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Choral Voices & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Oosterend - Martinikerk
Tekst
Christus is de ware hoeksteen,
die ons huis tezamen houdt,
fundament waarop de muren,
steen voor steen zijn opgebouwd.
Sion staat voor altijd stevig,
omdat het op Hem vertrouwt.
Alle glorie geldt de Vader,
alle eer ook voor de Zoon.
Ook de Geest moet lof gezongen,
Die in onze harten woont,
lichte stralen van de Ene,
Die in het verborgen troont

Lied 10
Titel: Zonder maat is Gods erbarmen
Eerste componist: Maurice Bevan
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Choral Voices & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Oosterend - Martinikerk
Tekst
Zonder maat is Gods erbarmen,
weidser dan de oceaan;
zo vol mildheid is Zijn oordeel,
meer dan vrijheid bieden kan.
Onze zorgen, onze zonden,
vallen juist de hemel zwaar;
nergens is het oordeel milder
en genadiger dan daar.
Want de mate van Gods liefde,
overstijgt de mensenmaat;
niemand is zo ruim van harte,
kent zo’n milde overdaad.
Met de maat waarmee wij meten
en Hem menen trouw te zijn,
doen wij Hem te kort; wij denken
van Zijn liefde veel te klein.
Zo voluit geldt Zijn bevrijding,
Die met bloed bezegeld is:
danken wij niet onze vreugde,
aan Hem die gekruisigd is?
Deze rijkdom aan genade,
geldt ook wat te wachten staat:
nieuwe scheppingen die bloeien,
als de hemel open gaat.
Kenden wij maar liefdes eenvoud,
waar wordt dan Zijn woord van eer;
niets dan vreugde zou ons deel zijn,
louter vreugde in de Heer.

Lied 11
Titel: O God Die droeg ons voorgeslacht (LvK Gez. 397)
Arrangement: Daniel Rouwkema
Eerste componist: Isaac Watts
Tweede componist: E.L. Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oosterend - Martinikerk
Tekst
O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons Uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis.
Gij zijt, van voor Gij zee en aard',
hebt door Uw woord bereid,
altijd dezelfde, Die Gij waart,
de God der eeuwigheid.
De tijd draagt alle mensen voort,
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
O God, Die droeg ons voorgeslacht,
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis.
Amen.

Lied 12
Titel: Schuil maar veilig
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Frits Deubel
Uitvoerende: Mannekoren Ijsselmuiden-Grafhorst & 'Looft den Heer'
Uitvoering: Koorzang
Opname: Deventer - Lebuinuskerk
Tekst
Schuil maar veilig als de stormwind,
woest je levensschip bedreigt.
Vlucht naar mij als ’t wilde water,
tot de wank’le reling stijgt.
Ik bescherm je met mijn schaduw,
in de diepten van de nacht.
Je mag rusten als de dag jou,
niets dan angsten heeft gebracht.
Niets dan angsten heeft gebracht.
Bid maar innig als je scheepje ,
in de dichte mist verdwaalt,
nergens licht valt te ontwaren
en de avond langzaam daalt.
Richt je blik dan naar de hemel,
naar de schaduw van mijn hand
en ik leid je door de golven,
veilig naar de overkant.
Veilig naar de overkant.
Roep maar kind, wanneer de vrees jou,
in het duister overspoelt
en de zee met haar gevaren,
om je scheepje ziedend woelt.
Laat mijn almacht je omringen,
dan breng ik je veilig thuis.
Door de schaduw van mijn handen,
naar de kust, het vaderhuis.
Naar de kust, het vaderhuis.

Lied 13
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 14
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 15
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 16
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.

