Lied 01
Titel: Lopen op het water
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Matt Crocker & Joel Houston & Salomon Ligthelm
(Nederlandse) Tekst: Tanja Lagerström
Uitvoerende: Elise Mannah, koor en samenzang
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam.
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij
De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
dan faalt U niet want Uw trouw houdt stand
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij
Ohhhhh
Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid
Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid
Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid
En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam

Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij.Ik ben van U
en U van mij.

Lied 02
Titel: Vernieuw Gij mij
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
God, laat mij voor uw aangezicht
geheel van U vervuld en rein
naar lijf en ziel herboren zijn
Schep, God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt
Wees Gij de zon van mijn bestaan
dan kan ik veilig verder gaan
tot ik U zie, o eeuwig Licht
van aangezicht tot aangezicht

Lied 03
Titel: Wees mijn verlangen
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: Dallán Forgaill
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Breda - Grote Kerk
Tekst
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht.
Hemelse Koning, die ’t kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van Uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Lied 04
Titel: Zie ons wachten aan de stromen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: M S bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst
Zie ons wachten aan de stromen
aan de oever der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
’t eng’lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Reeds zien wij de gouden straten
van de hemelstad, zo schoon
horen wij d’ontelb’re schare
juub’lend juichen voor Gods troon
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 05
Titel: Komt laat ons zingen (JdH 633)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Edmund S. Lorenz
Tweede componist: Leger des Heils
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
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 06
Titel: De vreugde voert ons naar dit huis (NL 280)
Arrangement: Martin Zonnenberg, Willem Vogel
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.
Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.
Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Lied 07
Titel: Heer, ontferm U (Opwekking 350)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Adrian Snell
(Nederlandse) Tekst: Tineke Tuinder, J. Vermeyden
Uitvoerende: Lailly Voices & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel Uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.
Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in Uw liefde aan.
Vader, in dit uur der waarheid,
keren w' ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.
Vul ons met Uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal Uw macht aanschouwen,
dat wij Uw naam verhogen Heer.
Uw naam verhogen Heer.

Lied 08
Titel: Psalm 75
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want Uw naam zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land,
al de wond'ren van Uw hand.
God is 't die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer,
ik vermeld Zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

Lied 09
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 10
Titel: Lichtstad met uw paarlen poorten
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: M A Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Gaat door!
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Lied 11
Titel: Stil, mijn ziel wees stil
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Keith & Kristin Getty
Tweede componist: Stuart Townend
Uitvoerende: HQ koor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Ik rust in U alleen.
Ik rust in U alleen.

Lied 12
Titel: Psalm 62
Eerste componist: Mar van der Veer
Tweede componist: Traditional
Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil,
stil,
stil,
stil tot God.
Mijn ziel, mijn ziel,
is stil tot God
van hem wacht ik,
van hem wacht ik,
van hem wacht ik,
een heil, een heil,
een heilrijk lot.
Mijn ziel is, is stil tot God,
van hem wacht ik een heilrijk lot.
Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil.
Hij immers zal mijn Rotssteen wezen,
Hij zal mijn Rotssteen wezen.
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer,
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast,
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.
Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil,
stil,
stil tot God.
Mijn ziel is stil,
stil tot God.

Lied 13
Titel: Bij God ben ik geborgen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J. Berthier
Uitvoerende: Zanggroep Vocaal & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst
Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.
Bei Gott bin ich geborgen still wie ein Kind,
bei Ihm ist Trost und Heil.
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele,
kehrt in Frieden ein.
In God alone my soul can find rest and peace,
in God my peace and joy.
Only in God my soul can find it’s rest,
find it’s rest and peace.
Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.

Lied 14
Titel: Veilig in Uw hand
Eerste componist: Jaco Mulder
Uitvoerende: Gospel Unlimited
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst
Heer ik nader tot Uw troon,
ik kom bij U omdat ik van U houd,
in Uw nabijheid wil ik zijn,
Uw liefde geeft mij rust.
Ik wil luist’ren als U spreekt,
als ik in stilte kniel,
in dankbaarheid kom ik tot U,
U bent de allerhoogste Heer.
Ik ben veilig in Uw hand, in Uw hand o Heer,
ik ben veilig in de palm van Uw hand,
U bent voor mij het licht in de duisternis,
U bent de God die altijd voor mij zorgt,
niets kan mij ooit scheiden van de liefde die U geeft,
wat er ook met mij gebeuren zal,
want ik ben beschermd, U bent altijd om mij heen,
U bent een schild, zodat ik veilig ben.
Als het leven niet meer wil
en ga ik door het duister heen
en als ik tegenstand ervaar,
k weet niet waar ik heen moet gaan.
Dan weet ik dat U bij mij bent,
U bent mijn enig doel,
ik kan niet leven zonder U,
U bent de god voor wie ik leef.
Ik ben veilig in Uw hand, in Uw hand o Heer,
ik ben veilig in de palm van Uw hand,
U bent voor mij het licht in de duisternis,
U bent de God die altijd voor mij zorgt,
niets kan mij ooit scheiden van de liefde die U geeft,
wat er ook met mij gebeuren zal,
want ik ben beschermd, U bent altijd om mij heen,
U bent een schild, zodat ik veilig ben.
U bent mijn kracht,
U bent mijn schild,
ik aanbid U Heer, ik prijs U,
ik ben van U.
Ik ben veilig in Uw hand, in Uw hand o Heer,
k ben veilig in de palm van Uw hand,

U bent voor mij het licht in de duisternis,
U bent de God die altijd voor mij zorgt,
k ben veilig bij U.

