Lied 01
Titel: Liefdeslied
Eerste componist: Marco den Toom
(Nederlandse) Tekst: Judith Verwaard - van Beelen
Uitvoerende: Soli Deo Gloria
Uitvoering: Koorzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Zonder liefde ben ik niets
al spreek ik elke taal
Ik klink dan als een koper vat
een schallende cymbaal
Zonder liefde ben ik niets
Al ben ik een profeet
Al spreek ik mooie woorden uit
Ik ben van binnen leeg
De liefde is de troost in diep gemis
De liefde is de lichtstraal in de duisternis
De liefde is geduldig
richt de ander op
richt de ander op
De liefde is volhardend en zij geeft
nooit op
Zonder liefde ben ik niets
al weet ik nog zo veel
van kennis en van wetenschap
is niets mij ooit teveel
Zonder liefde ben ik niets
Al heb ik veel geloof
Of geef ik alles wat ik heb
aan iedereen in nood
De liefde is de troost in diep gemis
De liefde is de lichtstraal in de duisternis
De liefde is geduldig
richt de ander op
richt de ander op
De liefde is volhardend en zij geeft
nooit op
Het is liefde die mij draagt
als leven mij verwart
De liefde hoopt en zij gelooft
en brengt mij in Gods hart
Straks als het volmaakte komt
wordt mijn geloven zien

Mijn hoop zal in vervulling gaan
Maar liefde blijft bestaan
De liefde geeft geloof om door te gaan
De liefde geeft mij uitzicht op een nieuw bestaan
De liefde doet beseffen
Heer, ik ben uw kind
Uw liefde laat mij leven
door u zelf bemind
Uw liefde laat mij leven
door u zelf bemind

Lied 02
Titel: Groot is uw trouw, o Heer
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: W M Runyan
(Nederlandse) Tekst: T O Chrisholm
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Lied 03
Titel: Prijs de Heer
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Helen G Miles
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Prijs de Heer, de Heer
Prijs de Heer met blijde galmen
Prijs de Heer, de Heer
Prijs de Heer met blijde galmen
Gij mijn ziel hebt rijke stof
Gij mijn ziel hebt rijke stof
‘k Zal zolang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft,
hij die door de nood gedreven
zich tot Hem om troost begeeft
die zijn hoop in ’t hachlijkst lot
vestigt op de Heer zijn God
vestigt op de Heer zijn God
’t Is de Heer van alle heren
’t Is de Heer, de Heer
’t Is de Heer van alle heren
Sions God geducht in macht
Sions God geducht in macht
die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht
Sion zing uw God ter eer
Prijs zijn grootheid, loof de Heer

Lied 04
Titel: a. Ik ben veilig in Jezus' armen b. Veilig in Jezus’ armen
Arrangement: b. Martin Zonnenberg
Eerste componist: a. Marcel Zimmer b. W H Doane
(Nederlandse) Tekst: a. Marcel Zimmer b. M S Bromet
Uitvoerende: Kinderkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
a.
Ik ben veilig in Jezus armen
Veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
is het soms net alsof niemand me ziet
Net of er niemand meer is die me mist
Dan mag ik weten dat Jezus er is
Ik ben veilig in Jezus armen
Veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben
Als ik door anderen soms word gepest
Zeggen ze, nee jij hoort niet bij de rest
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem
Jij bent veilig in Jezus armen
Veilig ben jij bij hem
Jij bent veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent
b.
Veilig in Jezus’ armen
Veilig aan Jezus’ hart
Daar, in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart
Hoor, ’t is het lied der eng’len
Zingend van liefd’ en vree
Ruisend uit ’s hemels zalen
Over de glazen zee
Veilig in Jezus’ armen
Veilig aan Jezus’ hart
Daar, in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart

Lied 05
Titel: Komt kinderen, niet dralen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Komt, kinderen, niet dralen
want d’avond is nabij
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij
Komt, vatten wij dan moed
naar de_eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
in 't eind is alles goed
Wij moesten het maar wagen
't is wel het wagen waard
om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart
De wereld is te klein
Komt, gaat met Jezus mede
in alle eeuwigheden
Het moet toch Jezus zijn

Lied 06
Titel: Er is een Verlosser
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Melody Green
(Nederlandse) Tekst: Anneke Muurling
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Er is een Verlosser
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
Jezus, mijn Verlosser
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.
Dank U, o mijn Vader
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning
dienen voor eeuwig en eeuwig
Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan

Lied 07
Titel: De dag die wij van U ontvingen
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Clement Scholefield
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
De dag vanuit uw hand ontvangen
wordt door de nacht nu aangeraakt
Wij danken U met onze zangen
die over licht en donker waakt
Wanneer wij ons te slapen leggen
wendt zich de aarde naar de zon.
Haar licht zal and’re mensen zeggen
dat Gij het duister overwon
Ontluiken elders dan haar stralen
en wachten mensen op het licht
gun hun zo lang zij adem halen
het lichten van uw aangezicht
Op aarde blijft de lofzang klinken
nooit zal zij onderbroken zijn,
zoals wie nu uw troon omringen
zich laven aan uw zonneschijn

Lied 08
Titel: Zoals een hinde
Eerste componist: Judith Koedoot
(Nederlandse) Tekst: Talitha Nawijn
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Zoals een hinde smacht naar stromend water
zo smacht mijn ziel naar U, o God
Zoals een hinde smacht naar stromend water
zo smacht mijn ziel naar U
Ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij
vestig je hoop op God
Eens zal ik Hem weer loven
mijn God die mij ziet en mij redt
Zoals een hinde smacht naar stromend water
zo smacht mijn ziel naar U, o God
Zoals een hinde smacht naar stromend water
zo smacht mijn ziel naar U
Ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij
vestig je hoop op God
Eens zal ik Hem weer loven
mijn God die mij ziet en mij redt
Overdag bewijst Hij mij zijn liefde
in de nacht, dan klinkt er een lied in mij op
Overdag bewijst Hij mij zijn liefde
in de nacht, dan klinkt er een lied in mij op
Een gebed tot de God van mijn leven.
Zoals een hinde smacht naar stromend water
zo smacht mijn ziel naar U, o God
Zoals een hinde smacht naar stromend water
zo smacht mijn ziel naar U

Lied 09
Titel: Witter dan sneeuw
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Mijn Heiland, genees mij
en heilig mij nu
Genade en liefde
wie geeft het dan U
De schuld is als bloed
en de zond’ als karmijn
Heer, was mij en witter
dan sneeuw zal ik zijn
Witter dan sneeuw
ja witter dan sneeuw.
Heer, was mij
en witter dan sneeuw zal ik zijn
Mijn Heiland, U ziet
hoe geduldig ik wacht
Uw werk wordt ook nu
in de harten volbracht.
Het honderdste schaap
zoekt U in de woestijn.
Heer, was mij en witter
dan sneeuw zal ik zijn
Witter dan sneeuw
ja witter dan sneeuw.
Heer, was mij
en witter dan sneeuw zal ik zijn
Witter dan sneeuw
ja witter dan sneeuw
Heer, was mij en witter
dan sneeuw zal ik zijn

Lied 10
Titel: Als op ‘s levenszee
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: E O Excell
(Nederlandse) Tekst: J Naber
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Als op 's levens zee de stormwind om u loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen
Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer
Schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen
Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe
Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Lied 11
Titel: Zie de stroom van Jezus' liefde
Eerste componist: Robert Lowry
(Nederlandse) Tekst: William Rees
Uitvoerende: Centre Gospelchoir en samenzang
Uitvoering: Koorzang en samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Zie de stroom van Jezus’ liefde
Overstelpend als een vloed
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
Met Zijn eigen kostbaar bloed
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid
Aan het kruis werd Jezus’ offer
Tot een bron die altijd blijft
Door de sluizen van Gods goedheid
Stroomde Zijn barmhartigheid
Een rivier van diepe liefde
Daalde uit de hemel neer
Bracht ons vrede met de Vader
Schonk de wereld leven weer
Het is Uw volmaakte liefde
Die mijn diepste angst verdrijft
Vol vertrouwen mag ik komen
Waar Uw rechterstoel verrijst
Want mijn rechter is mijn Redder
Mijn Verlosser pleit voor mij
Hij heeft zelf mijn straf gedragen
Jezus mijn gerechtigheid
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

Lied 12
Titel: Hij leidt mij
Eerste componist: Thomas Mack
(Nederlandse) Tekst: Ed Hartjes
Uitvoerende: Hervormd Kerkkoor Kampen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst
O wat een troost en zekerheid,
te weten dat de Heer mij leidt.
Dat wat ik doe en waar ik ben,
ik steeds de hand van God herken.
Hij is het die mij altijd leidt,
met vaste hand mijn leven leidt.
Ik wil zijn trouwe volg’ling zijn,
want door zijn hand word ik geleid.
Als ‘k soms door ’t donker heen moet gaan,
of in het paradijs mij waan,
langs zachte stroom, op woeste zee,
steeds neemt God aan zijn hand mij mee.
Hij is het die mij altijd leidt,
met vaste hand mijn leven leidt.
Ik wil zijn trouwe volg’ling zijn,
want door zijn hand word ik geleid.
Ik leg mijn leven in zijn hand,
er ’s geen verzet meer van mijn kant.
Ik ben tevreden met mijn lot,
nu ‘k wandel aan de hand van God
Hij is het die mij altijd leidt,
met vaste hand mijn leven leidt.
Ik wil zijn trouwe volg’ling zijn,
want door zijn hand word ik geleid.
Hij is het die mij altijd leidt,
met vaste hand mijn leven leidt.
Ik wil zijn trouwe volg’ling zijn,
want door zijn hand word ik geleid.
Want door zijn hand word ik geleid.

Lied 13
Titel: Uw liefde voor mij
Eerste componist: Joke Scholten
Uitvoerende: Gemengd koor Hatikwa
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst
U zoekt mij als ik u niet zie
U geeft mij meer dan ik verdien
U gaat elke weg met mij
Overal, u maakt mij vrij
Als uw kind houdt u van mij
Als uw vriend houdt u van mij
meer dan ik ooit zal beseffen
gewoon zoals ik ben
U wast mij
U wast mij
schoon van elke schuld
en verrast mij
verrast mij
met uw eindeloos geduld
U gaat elke weg met mij
Overal, u maakt mij vrij
Als uw kind houdt u van mij
Als uw vriend houdt u van mij
meer dan ik ooit zal beseffen
gewoon zoals ik ben
Dat is uw liefde voor mij
Dat is uw liefde voor mij
Ik aanbid u God, mijn lieve Heer
Ik zing een lied voor U
geef u de eer
Ik aanbid u God, mijn lieve Heer
Ik zing een lied voor U
geef u de eer
Door alles wat u deed voor mij ben ik bevrijd
en weet ik God, u houdt van mij
Door alles wat u deed voor mij ben ik bevrijd
en weet ik God, u houdt van mij
Dat is uw liefde voor mij
Dat is uw liefde voor mij

Dat is uw liefde
voor mij

