Lied 01
Titel: Wees gerust
Arrangement: Gerbrand Westeveen
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Jacob Schenk
(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras-van Slooten
Uitvoerende: At Once
Uitvoering: Koorzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst
O mijn God, ik weet al heel mijn leven lang
dat U mij ziet
maar toch ben ik heel soms zo bang
dan voel ‘k U niet
Wees gerust zegt U, ik heb je lief
Wees gerust en twijfel niet
Ik ben hier en zal er altijd zijn
Mijn liefde wankelt niet
Wees gerust, klinkt zachtjes in mijn oor
Wees gerust, het gaat maar door
Mijn God, U laat mij nooit alleen
U helpt mij er doorheen
O mijn God, ik weet soms niet meer wie ik ben
en zoek mijn weg
Maar dan hoor ik uw zachte stem
die tot mij zegt
Wees gerust, want ik ga met je mee
Wees gerust, ik blijf bij jou
Wees niet bang en twijfel nu niet meer
Mijn liefde is getrouw
Wees gerust, al stormt het in je hart
Wees gerust, geef mij je hart
O mijn God, U draagt mij telkens weer
mijn herder en mijn Heer
O mijn God, ik dank U dat ik weet
U leidt mij telkens weer
U zoekt mij elke dag en nacht,
Ik dank U, o mijn Heer
Ik heb rust, want U bent waar ik ben
Ik heb rust, ik voel me vrij
Er is niemand die mij zo goed kent
Uw liefde woont in mij
Want uw rust neemt al mijn twijfel weg
Ik vind rust in wat U zegt

Mijn God, heb dank voor wat U doet
Ik weet: straks komt het
goed

Lied 02
Titel: Heer uw licht en uw liefde schijnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Graham Kendrick
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven,
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint

Lied 03
Titel: Ik geloof in God de Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J Zundel
(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer
Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is
Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie
uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is Mijn lichaam
door de wijn dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed

Lied 04
Titel: Als een hert
Eerste componist: M Nystrom
Uitvoerende: Auditantennz
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild
Aan U alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild
Aan U alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U

Lied 05
Titel: Laat mij de dag met U beginnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Gerard Schlingmann
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Haag - Grote Kerk
Tekst
Laat mij de dag met U beginnen,
door U Heer is mijn ziel ontwaakt.
Uw Geest vervult mijn hart met zinnen,
waardoor de lofzang wordt gemaakt.
De duisternis heeft U doen wijken.
Het morgenlicht straalt mij dan toe,
zo laat U mij Uw liefde blijken,
Uw onderwijs maakt mij niet moe.
Mijn ziel kan Heer', alleen maar leven,
door wat U deed voor mij aan 't kruis.
U heeft Uw leven zelfs gegeven,
voor God die woont in ’t Vaderhuis.
Bent hier ook voor ons gekomen,
om ons te redden uit de nood.
Laat ons met dank Uw Naam verhogen,
Uw Naam Heer, zo oneindig groot.

Lied 06
Titel: Licht voor alle volken
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: André F. Troost
Uitvoerende: Sharon Kips, Concertante, Musica & samenzang
Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang
Opname: Den Haag - Grote Kerk
Tekst
Licht voor alle volken,
zon van mijn bestaan,
kom, breek door de wolken,
streel mij, raak mij aan.
Kom mijn hart verwarmen,
vlam die eeuwig waakt,
draag mij in uw armen,
licht dat wakker maakt.
God, laat heel de aarde,
zien hoe Christus puur,
als een schat bewaarde:
stralend vreugdevuur.
Daarin zal ik lopen,
heel de lange dag,
tot, de hemel open,
ik naar binnen mag.
Om U te omhelzen,
Vader van het licht,
zon, hoe onvoorstelbaar,
glanst Uw aangezicht.
Breek dan door de wolken,
hemel, laat voortaan,
alle, alle volken,
in Uw zonlicht staan.

Lied 07
Titel: Ik heb U lief, o mijn beminde
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Haag - Grote Kerk
Tekst
Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd’ en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.
Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom.
Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op Uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

Lied 08
Titel: U vereer ik
Eerste componist: John Stainer
Tweede componist: Sytze de Vrieze
Uitvoerende: Concertante, Musica & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Den Haag - Grote Kerk
Tekst
U vereer ik, U vereer ik,
oerbegin van al wat leeft,
zicht op God wordt ons gegeven,
nu Gij aan het kruis geheven,
stervend on het leven geeft.
U vereer ik, U vereer ik,
dankbaar kniel ik voor U neer,
want Uw uitgestrekte armen,
spreken van uw groot erbarmen,
Gij hebt mij vergeven, Heer.
U vereer ik, U vereer ik,
mens als wij, maar hemels zaad,
al heb ik U ook verlaten,
om uw liefde boven mate,
volg ik nu waar Gij ook gaat.

Lied 09
Titel: Wij komen biddend voor U staan
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Jaap Zijlstra
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Haag - Grote Kerk
Tekst
Wij komen biddend voor U staan
en roepen U eerbiedig aan,
o God die leven zijt en licht,
op U is onze hoop gericht.
Vader die in de hemel zijt,
Uw goedheid is van eeuwigheid,
wees ons op aarde zeer nabij,
in Uw ontferming schuilen wij.
Heer Jezus, Gij weet hoe de haat
de liefde naar het leven staat,
Gij kent het vallen van de nacht,
Uw opstanding is onze kracht.
Heilige Geest, wees zelf het lied,
dat troost geeft in ons zielsverdriet,
o licht dat in Uw hoge staat,
de wereld ver te boven gaat.

,

Lied 10
Titel: Abba Vader
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor Holten & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Hoogeveen - de Opgang
Tekst
Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe.
Abba Vader laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’ uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba Vader laat mij zijn,
slecht van U alleen.
Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba Vader U alleen,
U behoor ik toe.

Lied 11
Titel: Vrede zij u (Opw 58)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johan Hendricks
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.
Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Lied 12
Titel: Vrede van God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johan Bronsveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek
Tekst
Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam zegen ik u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Lied 13
Titel: Vrede
Arrangement: Hans de Wit & Henk van der Maten
Eerste componist: Fischer
Tweede componist: Joop van den Berg
Uitvoerende: Westlands Mannenkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Tekst
Vrede, vrede,
op deze wereld beleden.
Vrede, vrede,
op deze wereld beleden.
Heer onze God,
hoor onze gebeden,
laat uw gena,
toch over ons heersen.
Vrede, vrede,
op deze wereld beleden.
Vrede, vrede,
geef Heer Uw zegen toch mede.
Vrede, vrede,
geef Heer Uw zegen toch mede.
Wees met Uw trouw,
altijd in ons leven,
wijs steeds de weg,
door U ons gegeven.
Vrede, vrede,
geef Heer Uw zegen toch mede.

Lied 14
Titel: Lead me to a quiet place
Eerste componist: Henk Ruiter
Tweede componist: Phil Thomson
Uitvoerende: Annelie Franken & Choral
Uitvoering: Solo- en koorzang
Opname: Hoogeveen - de Opgang
Tekst
Lead me to a quiet place deep within Your heart,
where healing streams can bind the wounds,
that storms have torn apart,
lead me to a quiet place that I may be released,
to feel your arms surrounding me,
in sweet and perfect peace.
Lead me to a quiet place deep within Your heart,
where healing streams can bind the wounds,
that storms have torn apart,
lead me to a quiet place that I may be released,
to feel your arms surrounding me,
in sweet and perfect peace.

