Lied 01
Titel: Gebed
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: David Foster
(Nederlandse) Tekst: Meindert Bakker
Uitvoerende: Lucas Kramer, Clarissa van der Weer & Mannenkoor Ichthus
Uitvoering: Solo- en koorzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Ik bid tot God om kracht,
in tijden van gemis,
de leegte van de dag,
om wie er niet meer is.
Jezus geef mij licht,
in de duisternis.
Heer U lijkt al ver,
wees mijn morgenster
en beschijn mijn droef gezicht.
Mijn kind, ik zie je traan.
U hielp mij toen ik viel.
Ik ben met jou begaan.
En U vertroost mijn ziel.
Ik weet wat jij bedoelt.
U ziet mij als ik kniel.
Ik heb het zelf gevoeld.
Ohhhhhh.
Kind, ik hoor je toch.
Waar kan ik dan heen.
Ik ken geen bedrog.
O God, bent U er nog.
Geef mij maar je hand.
Breng mij naar dat land,
waar het eeuwig vrede is.
Waar als Gods kind’ren eeuwig mogen rusten.
Zij musiceren aan de gouden kusten.
En voor de troon van Jezus, amen zeggen,
daar hun kronen leggen, teken van hun dank.
Jouw naam staat in mijn hart.
Uw woord leidt mij op weg.
Ik troost je in je smart.
U hoort naar wat ik zeg.
In alles blijf ik trouw.
Ik zie de zon al weer.
Omdat ik van je houd.
Omdat U van mij houdt.
Wie Gods liefde vindt
en zijn zoon bemint,
noem ik dan mijn kind.

Heer, ik ben Uw kind.
Geef aan God je hand,
reizend naar dat land,
waar het eeuwig vrede is.
Eens kom jij dan thuis,
in Gods vaderhuis,
omdat Hij jou nooit verlaat.

Lied 02
Titel: Eens zal op de grote morgen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: A. Pronk
(Nederlandse) Tekst: A Pronk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,
Tekst
Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid
Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend,
kleur of ras is niet belangrijk
maar Gods gunst aan ons verleend
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

Lied 03
Titel: Op bergen en in dalen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Cornelis de Pauw
(Nederlandse) Tekst: Ahasverus van den Berg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Op bergen en in dalen
en overal is God
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God
Zijn trouwe vaderogen
zien alles van nabij
Wie steunt op zijn vermogen
die dekt en zegent Hij
Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
Hij zorgt voor ‘t gans heelal

Lied 04
Titel: Heerlijk is uw naam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Peter van Essen
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K 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 zonden der wereld droeg
heilig is uw naam
Jezus, Jezus,
heilig is uw naam
Waardig bent u, Heer
Waardig bent u, Heer
alle macht en heerlijkheid
alle lof en eer
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer

Lied 05
Titel: Neem Heer mijn beide handen
Arrangement: Henk van der Maten, R. Elsinga
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Westlands Mannenkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Tekst
Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.
O doe genade ervaren aan ’t bevend hart
en breng het tot bedaren bij vreugd’ en smart.
Laat m’ aan Uw voeten rusten mij, hulploos kind,
vertrouwen en berusten voor d’ uitkomst blind.
En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

Lied 06
Titel: k Geloof in God Hij is mijn Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Georg Nuemark
(Nederlandse) Tekst: C C Koolsbergen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
‘k Geloof in God Hij is mijn Vader
almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde
en in zijn eengeboren Zoon
die ik als mijn Verlosser eer
in Jezus Christus, onze Heer
Die van de heil’ge Geest ontvangen
als mens geboren uit een maagd
onder Pilatus heeft geleden
door onze schuld werd aangeklaagd
Stierf aan het kruis, lag in het graf
tot in de hel daalde Hij af
‘k Geloof dat Hij ten derden dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechtehand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal

Lied 07
Titel: U alleen bent God en Heer
Eerste componist: Harm Hoeve
(Nederlandse) Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos
Uitvoerende: Mannenkoor Looft den Heere
Uitvoering: Koorzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Grote God en trouwe Vader
stap voor stap kom ik U nader
Ik ervaar het meer en meer
U alleen bent God en Heer
Denkend aan de dag van morgen
Ben ik soms zo vol van zorgen
Maar U leert mij keer op keer
U alleen bent God en Heer
Zo mag ik ook steeds beleven
dat U kracht aan mij wilt geven
Ja, uw liefde zegt mij weer
U alleen bent God en Heer
Heer, vervul mijn groot verlangen
wil ook mij eens thuis ontvangen
Laat mij juichen tot uw eer
U alleen bent God en Heer
Laat mij juichen tot uw eer
U alleen bent God en Heer

Lied 08
Titel: Meester men zoekt U wijd en zijd
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Emil Liedgren
(Nederlandse) Tekst: C B Burger
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Meester, men zoekt U wijd en zijd
komend langs velerlei wegen
Ouderen gaan rustig welbereid
jongeren aarzelend U tegen
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht
hunkerend naar uwe zegen
Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden
Daarom zoekt U elk mensenkind
zoek, Herder, mij, opdat ik vind
anders zo ga ik te gronde

Lied 09
Titel: Psalm 108
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Mannekoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Mijn hart o hemelmajesteit
is tot uw dienst en lof bereid
‘k zingen voor de Opperheer
‘k zal psalmen zingen tot zijn eer
Gij zachte harp, gij schelle luit
waakt op, dat niets uw klanken stuit
‘k Zal in de dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken
Ik zal o Heer, Uw wonderdaan
uw roem de volken doen verstaan
want uwe goedertierenheid
is tot de heem’len uitgebreid
Uw waarheid heeft noch paal noch perk
maar streeft tot aan het hoogste zwerk
Verhef U boven ’s hemels kringen
en leer heel d’aard uw grootheid zingen

Lied 10
Titel: Onze Vader
Eerste componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer
Uitvoering: Solo & samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op aard’
Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Onze Vader in de Hemel
geef ons daag'lijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad
Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Amen, amen

Lied 11
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 12
Titel: Gez. 235 : 1 en 2
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
In bidden en in smeken
maak onze harten één
Wij hunkren naar een teken
o, laat ons niet alleen
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand
Wijd open staan de deuren
nu is de toegang vrij
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij
Al dreigen nog gevaren
al wacht ons kruis en strijd
de Geest zal ons bewaren
de Geest, die troost en leidt

Lied 13
Titel: Psalm 102
Arrangement: Koorbew. Reinier Korver
Eerste componist: Ralph V. Williams
Tweede componist: Traditional
Uitvoerende: Koorsoliste, Hollands Meisjeskoor & samenzang
Uitvoering: Koorzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Hoor, o Heer, verhoor mijn smeken,
laat m’ Uw bijstand niet ontbreken.
Ai, veracht mij tranen niet,
daar Gij al mijn angsten ziet.
Gij zult opstaan, ons beschermen,
over Sion U ontfermen.
Want de tijd, Uw stad voorspeld,
aan haar leed ten perk gesteld.
't Volk in later eeuw geboren,
zal Zijn macht en goedheid horen,
zich in Zijne roem verblijden,
Hem Zijn lofgezangen wijden.

Lied 14
Titel: Beveel gerust uw wegen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans
(Nederlandse) Tekst: Bernard ter Haar
Uitvoering: Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst
Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan
Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond’ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit
Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast

