Lied 01
Titel: Gebed om zegen
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Gerrit Dekker
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer.
Jezus kom tot mij als de bron van leven
die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Lied 02
Titel: De dag door Uwe gunst ontvangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C.C. Scholefield
Tweede componist: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoerende: Ichthus Cantorij, Christelijk Mannenkoor Lelystad & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst
De dag, door Uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt
en dankbaar klinken onze zangen,
tot U, die 't licht en 't duister maakt.
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden,
gezongen en gesproken wordt.
Voorwaar, de aarde zal getuigen,
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al Uw schepselen zich buigen,
voor Uwe liefd' en majesteit.

Lied 03
Titel: Hosanna in de hoge
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Henriette Verhoef
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge
Hosanna, hosanna,
hosanna in de hoge
Heer, ons hart is vol lof
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
hosanna in de hoge
Glorie, glorie
glorie voor de Koning
Glorie, glorie,
glorie voor de Koning
Heer, ons hart is vol lof
Wij verhogen uw naam.
Wees verheven, o Heer mijn God,
glorie voor de Koning

Lied 04
Titel: Psalm 87: 1, 3 en 4
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst
Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede +orgel
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen
Zij zullen saam, de groten met de kleinen
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
`In U zijn al onze fonteinen'.

Lied 05
Titel: Als 't bazuingeschal
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Soli Deo Gloria & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Als 't bazuingeschal des Heren klinkt
en Jezus' komst is daar,
als de stem van de Archangel klinkt in ’t rond,
en de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge eng'lenschaar,
siddert gans de schepping in die heil'ge stond.
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.
Als 't bazuingeschal des Heren al zijn kind'ren op deez' aard,
die nog leven, in een punt des tijds omkleedt.
En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart,
broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.

Lied 06
Titel: Laat ons nu de loopbaan lopen (Zing Gez Lied 83)
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst
Laat ons nu de loopbaan lopen,
gaan de weg die voor ons ligt,
lopen met de ogen open,
lopen met de kroon in zicht.
In de wedloop van het leven,
blijft verborgen hoeveel tijd,
ons van boven wordt gegeven,
tot de grens der eeuwigheid.
Hoeveel hindernissen wachten,
hoeveel horden, hoog of laag,
gij ontvangt voldoende krachten,
voor de moeiten van vandaag.
Laat ons dan de wedloop lopen,
in geloof van meet af aan,
dat wie deze loopbaan lopen,
pure vreugde binnengaan.

Lied 07
Titel: Heere, maak mij Uwe wegen
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst
Heere, maak mij Uwe wegen,
door Uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’ Uw treden wendt;
leid mij in Uw rechte leer,
laat mij trouw Uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer’,
‘k blijf U al den dag verwachten.
Wie heeft lust de Heer te vrezen,
’t allerhoogst en eeuwig goed?
God zal zelf zijn leidsman wezen,
leren hoe hij wandlen moet.
Wie het heil van Hem verwacht,
zal het ongestoord verwerven
en zijn zalig nageslacht,
zal ’t gezegend aardrijk erven.

Lied 08
Titel: Heer, wijs mij Uw weg (Opw. 687)
Eerste componist: Niek & Elbert Smelt
Tweede componist: Hans Maat
Uitvoerende: Adonai & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst
Heer, wijs mij de weg
en leid mij als een kind,
dat heel de levensweg,
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt,
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.
Heer, leer mij Uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg,
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is;
leid mij dan op Uw weg,
de weg die eeuwig is.
Heer, toon mij Uw plan,
maak door Uw Geest bekend,
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus,
heel mijn weg gelopen heeft,
toon mij dat Christus,
heel mijn weg gelopen heeft.

Lied 09
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.

Lied 10
Titel: Er is een heuvel ver van hier
Arrangement: W. Horsley, instr. A. van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst
Er is een heuvel ver van hier,
zijn naam is Golgotha,
daar stroomde eens de heilsrivier,
vol leven en gena.
Aan ’t kruis droeg Jezus onze schuld,
Zijn dood bracht ons gena,
Hij heeft voor ons de wet vervuld,
voor mij, halleluja.
Geen mens kon voor een mens voldoen,
geen engel, groot in macht;
Gods Zoon gaf Zelf zich als rantsoen,
Hij heeft het al volbracht.

Lied 11
Titel: Schuil maar veilig
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Frits Deubel
Uitvoerende: Mannekoren Ijsselmuiden-Grafhorst & 'Looft den Heer'
Uitvoering: Koorzang
Opname: Deventer - Lebuinuskerk
Tekst
Schuil maar veilig als de stormwind,
woest je levensschip bedreigt.
Vlucht naar mij als ’t wilde water,
tot de wank’le reling stijgt.
Ik bescherm je met mijn schaduw,
in de diepten van de nacht.
Je mag rusten als de dag jou,
niets dan angsten heeft gebracht.
Niets dan angsten heeft gebracht.
Bid maar innig als je scheepje ,
in de dichte mist verdwaalt,
nergens licht valt te ontwaren
en de avond langzaam daalt.
Richt je blik dan naar de hemel,
naar de schaduw van mijn hand
en ik leid je door de golven,
veilig naar de overkant.
Veilig naar de overkant.
Roep maar kind, wanneer de vrees jou,
in het duister overspoelt
en de zee met haar gevaren,
om je scheepje ziedend woelt.
Laat mijn almacht je omringen,
dan breng ik je veilig thuis.
Door de schaduw van mijn handen,
naar de kust, het vaderhuis.
Naar de kust, het vaderhuis.

Lied 12
Titel: Zegen ons Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst
Zegen ons Heer,
zegen ons Heer,
U die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.
De Heer zegene u,
de Heer zegene u,
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegene u.
Dank U Heer,
dank U Heer,
U die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.

Lied 13
Titel: Gods zegen voor jou
Arrangement: James MacMillan & Adrian Roest
Eerste componist: Anneke van Dijk-Quist
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst
Gods liefde draagt jou,
zijn hand beschermt jou,
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen, over je leven,
vrede voor jou in zijn naam
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De heilige geest in de Naam van Jezus:
vervult; beschermt en zegent jou
Ga met Gods vrede, deel in zijn zegen
leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven, blijf op Hem hopen,
leef je geloof elke dag.
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus
Zijn vrede rust op jou
De heilige geest in de Naam van Jezus
vervult; beschermt en zegent jou
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou
De heilige geest in de Naam van Jezus
vervult; beschermt en zegent jou

Lied 14
Titel: Vervuld van uw zegen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional uit Wales
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Lied 15
Titel: De zegen van God onze Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Flip Leenman
(Nederlandse) Tekst: Flip Leenman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst
De zegen van God onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan
Hij zal ons behoeden, bewaren
en legt over ons zijn naam
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Genade van Christus de Here
Zijn waarheid zij ons tot licht
om steeds meer zijn liefde te leren
te leven op hem gericht
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Hij zal door zijn Geest ons geleiden
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zendt Hij ons in zijn naam
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

