Lied 01
Titel: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht (NL 939)
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: Stuart Townend
Tweede componist: Keith Getty
(Nederlandse) Tekst: Gert Landman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Tekst:
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.
Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Lied 02
Titel: Komt laat ons zingen altezaam
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Komt laat ons zingen altezaam,
God is goed.
Hemel en aarde prijst Zijn Naam,
God is goed.
Laat ieder naad'ren tot Zijn troon,
zingen met ons op blijde toon,
in melodieën, rein en schoon,
God is goed.
God is goed,
God is goed,
in melodieën, rein en schoon,
God is goed.
O zegt het voort tot 't verste strand,
God is goed.
Voor elk is plaats in 't Vaderland,
God is goed.
Van zonde maakt ons Christus vrij,
licht in de duist're nacht bracht Hij.
Als Zijn verlosten juichen wij:
God is goed.
God is goed.
God is goed,
in melodieën, rein en schoon,
God is goed.

Lied 03
Titel: Psalm 85: 1 en 4
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk
Tekst
Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan
Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt

Lied 04
Titel: Daar ruist langs de wolken
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart,
kent gij, kent gij, die Naam nog niet,
die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
en d'engelen zingen voortdurend zijn lof,
o, mochten w'om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan,
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d'eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer

Lied 05
Titel: Wat vlied of bezwijk’
Tekst:
Wat vlied’ of bezwijk’ getrouw is mijn God.
Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot’.
Moog ’t hart soms ook sidd’ren,
in ’t heetst van de strijd,
zijn liefd’ en ontferming vertroosten m’altijd.
Als God mij vertroost, is ’t kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in ’t bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar ‘k eeuwig op bouw.
Ik zal hem nog prijzen in ’t uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: ‘Zijn goedheid is groot!’

Lied 06
Titel: Psalm 138
Arrangement: A. van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal
Tekst
U loof ik, Heer, met hart en ziel
in eerbied kniel ik voor U neder
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen
Gij zult, o Heere, wijd en zijd
Uw heerlijkheid en trouw bewijzen
Als, ik omringd door tegenspoed
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven
Wanneer mijn vijand’s toorn ontbrandt
Uw rechterhand zal redding geven
De Heer is zo getrouw als sterk
Hij zal Zijn werk voor mij voleinden
Verlaat niet wat Uw hand begon
o Levensbron, wil bijstand zenden

Lied 07
Titel: Eén weet alles van ons leven
Arrangement: A. van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal
Tekst
Eén weet alles van ons leven
God, onze Heer
Eén slechts kan u vrede geven
God, onze Heer
Eén kent zelfs uw kleinste zorgen
houdt u in Zijn hand geborgen
leidt u naar een eeuw’ge morgen
God, onze Heer
Eén kunnen wij nooit begrijpen
God, onze Heer
Daarom moet vertrouwen rijpen
God, onze Heer
Eén kunnen wij biddend vragen
pijn en zorg te helpen dragen
sterkt ons als wij zijn verslagen
God, onze Heer
Eén heeft al uw schuld vergeven
God, onze Heer
Als ge in geloof wilt leven
in God uw Heer
Eén liet Jezus voor u sterven
om genade te verwerven
eeuw’ge zaligheid te erven
van God uw Heer

Lied 08
Titel: Psalm 33
Eerste componist: Franz Joseph Haydn
(Nederlandse) Tekst: H. Maaijen
Uitvoerende: Vox Jubilans
Uitvoering: Koorzang
Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal
Tekst
Zingt vrolijk, verheft de Heere
Oprechten prijst zijn naam
Looft Hem in al uw psalmen
Jubelend al te saam
Zingt vrolijk, verheft de Heere
Oprechten prijst zijn naam
Zingt vrolijk, verheft de Heere
Oprechten prijst zijn naam
roemt nu met lofgezangen
roemt nu met lofgezangen
roemt nu met lofgezangen
roemt nu met lofgezangen
de blijken van zijn gunst
Zingt vrolijk
zingt hem met nieuwe zangen
wijdt vrolijk hem uw kunst
Laat harp en luit weerklinken
gepaard met blij geschal
Heel ’t wereldrond moet horen
wat God verrichten zal
roemt nu met lofgezangen
de blijken van zijn gunst
Zingt hem met nieuwe zangen
wijdt hem alleen uw kunst
Zingt vrolijk
en wijdt hem uw kunst
Laat ons zijn lof ontvouwen
in Hem verblijdt zich ons gemoed
omdat wij Hem vertrouwen
Zijn naam is heilig en groot en goed
Laat ons zijn lof ontvouwen
in Hem verblijdt zich ons gemoed
omdat wij Hem vertrouwen
Zijn naam is heilig en groot en goed
Zijn naam is groot en goed
Zijn naam is groot en goed

Lied 09
Titel: De kerk van alle tijden
Arrangement: A. van Vliet
Eerste componist: S.S. Wesley
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal
Tekst
De kerk van alle tijden
kent slechts een vaste grond
't is Christus die door lijden
zijn volk aan zich verbond.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af
't Was Hij die door zijn sterven
aan haar het leven gaf
Nog weet zij zich verbonden
in haar drieëenge Heer
met wie zijn trouw bevonden
de strijders van weleer
Een wolk van Godsgetuigen
omringt ons in de strijd
tot wij met hen ons buigen
gekroond met heerlijkheid

Lied 10
Titel: Psalm 136
Arrangement: A. van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Schola Cantorum & Vox Jubilans en Samenzang
Uitvoering: Koor en Samenzang
Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal
Tekst
Looft den Heer, want Hij is goed, Glorie, halleluja,
Looft Hem met een blij gemoed; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja
Looft Gods wijsheid; door Zijn woord Glorie halleluja,
Bracht Hij al de heemlen voort; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja
Die in onzen lagen stand, Glorie, halleluja,
Ons genadig bood de hand; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja
Geeft den God des hemels eer, Glorie, halleluja,
Lof zij aller schepslen Heer'; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja

Lied 11
Titel: Lof zij de Heer
Arrangement: Koorbew. Aldert Fuldner, instr. André Bijleveld
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Women in Worship & mannenkoor 'De Lofstem'
Uitvoering: Koorzang
Opname: Alkmaar - St. Laurenskerk
Tekst
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere,
dat aard’ en hemel de lof zijner glorie vermere.
Meng in ’t geklank, ziel, Uw aanbiddende dank,
zing al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met Zijn liefde uw leven,
heeft in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft Zijn woord u gegeven.
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van Zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust,
alles wat ademt zegt 'Amen'.
Prijst Zijn naam, prijs Zijn naam.
Prijst Zijn naam, prijs Zijn naam.
Prijst Zijn naam, prijs Zijn naam.
Prijst Zijn naam, prijs Zijn naam.
Prijst Zijn naam, prijs Zijn naam.
Prijst Zijn naam, prijs Zijn naam.

Lied 12
Titel: Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Karen Lafferty
Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Wouw - St Labertuskerk
Tekst
Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
En dit alles krijgt u bovendien
hallelu, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Men kan niet leven van brood alleen
maalr van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt
halelu, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Bid en u zal gegeven zijn
zoekt en gij zult hem zien
Klopt en de deur zal voor u open gaan
hallelu, hallelujah
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja

Lied 13
Titel: Met open armen
Eerste componist: Bas van Nienes
(Nederlandse) Tekst: Antonie Fountain
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst:
Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen
Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis
Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Lied 14
Titel: Niet in de sterren
Eerste componist: Rik Elings
Tweede componist: Jan Blei
Uitvoerende: Jan Binnenmars
Uitvoering: Solozang
Opname: Hoogeveen - de Opgang
Tekst:
Niet in de sterren of het dansen van planeten
Niet in de aarde of de bomen van het woud
Niet in dolfijnen en de mensen die het weten
Niet in vooruitgang of zilver en goud
Niet in de boeken die voortdurend verschijnen
Niet in heroïne en in woorden van macht
Niet in dictaturen ze komen en verdwijnen
God wordt niet gevonden
Waar het leven wordt veracht
Niet in therapieën die verlichting beloven
Niet in profeten met de wijsheid in pacht
Niet in mooie vrouwen met een hotline naar boven
Niet in een hart dat van geloof niets verwacht
Niet in melodieën of de klank van boventonen
Niet in rituelen of gewoontegebed
God wordt niet gevonden
Waar een mens Hem niet laat wonen
God wordt niet geboren waar de wereld dat belet
Niet in heiligdommen of gewijde pelgrimsoorden
Niet in erediensten voor de zon en de maan
God wordt recht gedaan
Waar de mensen zicht onthechten
Waar wat kwetsbaar is en weerloos
bewogen wordt verstaan
God wordt recht gedaan
Waar de mensen hem verstaan

Lied 15
Titel: Wat een wonder dat ik meewerken mag
Eerste componist: R. Smith, S. Visser, B. Visser
Uitvoerende: Elize Verlaan, Gospelkoren, Rijssens Mannenkoor & samenzang
Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.
Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.
Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist,
troosten wie gevangen leeft,
Jezus deed het ons voor,
de Vader geeft, wij geven door.
Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.
Wij morgen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevlucht is,
delen met wie niets meer heeft,
Jezus deed het ons voor,
de Vader geeft, wij geven door.
Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.
Ik doe graag wat U mij zegt.
Ik doe graag wat U mij zegt.
Ik doe graag wat U mij zegt.

