Lied 01
Titel: Er komen stromen van zegen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: James McGranahan
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoerende: Elise Mannah & Lucas Kramer & Marcel & Lydia Zimmer
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd.
Stromen, verkwikkend als regen
vloeien tot elk die gelooft
Stromen van zegen
vloeien als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen o Heer.
Er komen stromen van zegen
heerlijk verkwikkend zal 't zijn.
Op de valleien en bergen
zal er nieuw leven zijn
Stromen van zegen
vloeien als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen o Heer.

Lied 02
Titel: Hoe groot zijt gij
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Copyrights: © 1949 and 1953 Stuart K. Hine Trust
Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer & kinderkoor & mannekoor
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voort gebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Lied 03
Titel: Een koninklijk Kind
Arrangement: Martin Zonnenberg, koorzetting Martin Mans
Eerste componist: Margeretha A. Alt
Uitvoerende: Mannenkoor De Gouwestem & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en ‘k zal wonen in,
’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud.
Glorievol als een,
schoon paradijs.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo,
teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan,
aan Zijn zij.
‘k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind.
‘k Ben gekocht met het bloed,
van mijn Heer.
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht.
‘k Ben Gods kind dat verblijdt,
mij zo zeer.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo,
teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan,
aan Zijn zij.
‘k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daarin vindt,
God te loven met,
juub’lende stem.
Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig

met Hem.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo,
teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan,
aan Zijn zij.

Lied 04
Titel: Nieuw Jeruzalem
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobijner 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,
luistren naar Zijn liefdesstem,
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 Godstad vloeit.
Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten,
in het Nieuw Jeruzalem.

Lied 05
Titel: Jezus zal heersen waar de zon (LvdK Gez. 218)
Arrangement: A. van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst
Jezus zal heersen waar de zon,
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
Het lied in alle talen zal,
zijn liefde lover overal
en uit de kindermond ontspringt,
de lofzang die Zijn naam omringt.
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijdt,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
Laat loven al wat adem heeft,
de Koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin,
stem met het lied der englen in.

Lied 06
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 07
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 08
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 09
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 10
Titel: Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvK Gez 476)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Cornelis Rijnsdorp
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht.
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen,
spelend voor Gods aangezicht,
engel Gods uit Isrels oude dagen
,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël.
Levensvorst, U loven de geslachten
en tot Uw verborgen tijd,
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam;
doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

Lied 11
Titel: ‘k Stel mijn vertrouwen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Tineke van Pagée
(Nederlandse) Tekst: Johann Andreas Böhringer
Copyrights: © Opwekkingslectuur
Uitvoerende: Kinderkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij

Lied 12
Titel: Tel uw zegeningen
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Lelystad
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Als op ’s levenszee,
de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs,
uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen,
tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd,
Hij liet nooit alleen.
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
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 een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Lied 13
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.

Lied 14
Titel: Roept uit aan alle stranden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst
Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord
als aller volken vriend
De volken mogen leren
wat tot hun vrede dienst
wat tot hun vrede dienst
Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

Lied 15
Titel: Here, leer ons bidden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles A E Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A E Groot
Uitvoerende: Zeeuws Koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst
Here, leer ons bidden
naar uw troon te gaan
Leer ons zo te luist’ren
dat wij U verstaan
Wil uw volk vergeven
dat van liefde zingt
maar zo vaak op aarde
uw gelaat verminkt
Here, leer ons bidden
voor wie naast ons gaan
Leer ons vrede stichtend
in de wereld staan
Leer ons haat doorbreken
voor wie vreemd hier is
Leer ons licht te spreiden
waar het donker is
Vredevorst, Messias
Jezus, God en mens
Heiland en Verlosser
‘k prijs U heel intens.
’t Woord dat wij ontvingen
geeft Uw plannen weer
hoor ons als wij bidden
in Uw Geest, o Heer.

