Lied 01
Titel: Op bergen en in dalen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Cornelis de Pauw
(Nederlandse) Tekst: Ahasverus van den Berg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Op bergen en in dalen
en overal is God
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God
Zijn trouwe vaderogen
zien alles van nabij
Wie steunt op zijn vermogen
die dekt en zegent Hij
Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
Hij zorgt voor ‘t gans heelal

Lied 02
Titel: Van U wil ik zingen
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor Holten & samenznag
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Hoogeveen - de Opgang
Tekst
Van U wil ik zingen, wien d’eng’len omringen,
al juichend getuigen Uw goedheid o Heer.
‘k Wil loven en danken met woorden en klanken
en prijzen Uw goedheid en liefde steeds weer.
Moog immer mijn harte in vreugd’ en in smarte,
zich leren te keren o God tot Uw troon.
Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen,
tot ‘k Vader benader der engelen troon.
Moog hier dan mijn zingen Uw heem’len doordringen
en jub’lend zich mengen met hemelse toon.
Tot ‘k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven,
als ‘k juichend zal staan bij Uw stralende troon.

Lied 03
Titel: Psalm 68 vers 10 & 17 (OB)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst
Geloofd zij God met diepst ontzag,
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid,
wie zou die hoogste Majesteit,
dan niet met eerbied prijzen.
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven.
Hij kan, en wil, en zal in nood,
zelfs bij het naad’ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,
uit Uw verheven heiligdom,
aanbidd'lijk Opperwezen.
't Is Isrels God, die krachten geeft,
van wien het volk zijn sterkte heeft,
looft God; elk moet Hem vrezen.

Lied 04
Titel: Daarom behoor ik Jezus (EL 208)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: N.J. Clayton
Uitvoerende: Gospel Unlimited, Adonai & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst
Jezus, mijn Heer, zal mij nooit begeven,
in angst en nood werd ‘k tot Hem gedreven.
Hij schonk gena en maakte mij vrij,
daarom behoor ik Hem.
Daarom behoor ik Jezus,
Hem ben ik toegewijd.
Hij maakt bereid mij hier op aard’,
voor d’ eeuw’ge heerlijkheid.
‘k Wist mij verloren in schuld en zonden,
maar werd door Jezus’ liefde gevonden.
Hij trok mij op uit schande en nood,
daarom behoor ik Hem.
Daarom behoor ik Jezus,
Hem ben ik toegewijd.
Hij maakt bereid mij hier op aard’,
voor d’ eeuw’ge heerlijkheid.
Vrede en vreugde vult nu mijn leven,
steeds heeft de Heiland meer om te geven.
‘k Ben nu gered, maar ’t kostte Zijn bloed,
daarom behoor ik Hem.
Daarom behoor ik Jezus,
Hem ben ik toegewijd.
Hij maakt bereid mij hier op aard’,
voor d’ eeuw’ge heerlijkheid.

Lied 05
Titel: Een naam is onze hope
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: S.S. Wesley
Tweede componist: Samuel John Stone
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Een naam is onze hope,
een grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in ene dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door zijn sterven,
aan haar het leven gaf.
In haar drie-een'ge Here,
nog in haar aardse strijd,
blijft zij met hen verkeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in uw genade,
o God, ook eenmaal wij,
langs uwe lichte paden,
gaan tot der zaal'gen rei!

Lied 06
Titel: Kom, Heil'ge Geest
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Ad den Besten
Uitvoerende: Chantibelle, Soli Deo Gloria & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenznag
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht,
van onze geest, verward en trots.
Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen,
zo leeg en woest, zo dood, als toen,
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt,
in een gemis dat naar U schreit.
Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U,
kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd,
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Lied 07
Titel: Lied van verlangen
Arrangement: Jaap Kramer, Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Meindert W. Kramer
Uitvoerende: Nathanael Middelkoop & Soli Deo Gloria
Uitvoering: Koor- en samenznag
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
In 't huis mijns Vaders zijn op Gods tijd,
voor al zijn kind'ren plaatsen bereid.
Wijd open staat de poort, die leidt naar 't zalig oord,
vreugde is ons bereid in eeuwigheid.
Naar 't huis mijns Vaders verlangt mijn geest,
met al Gods kind'ren op 't bruiloftsfeest!
De paarlen poorten noodt, waar zonde is noch dood,
hoe heerlijk zal dat zijn, bij Jezus mijn!
In 't huis mijns Vaders, door Hem bereid,
is Jezus Koning in eeuwigheid.
Wijd open staat die poort, die leidt naar 't zalig oord,
vreugde is ons bereid in eeuwigheid.

Lied 08
Titel: Toen eenmaal God terneder kwam
Arrangement: Edwin Vooijs
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Chantibelle & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Toen eenmaal God terneder kwam,
kwam Hij in toorn en gloed,
half duisternis, half witte vlam,
de wolken voor zijn voet.
Maar liefelijk en zacht gezind,
komt Hij de tweede keer.
Zo teder als de morgenwind,
daalt nu zijn duif terneer.
Kom Heer, kom wijsheid, liefde, kracht,
kom in het oor, o Geest,
en red, Heer, door uw overmacht,
wie U bemint of vreest.

Lied 09
Titel: Heer ik prijs U
Eerste componist: Leon van Veen
Tweede componist: Erwin de Vos
Uitvoerende: Erika de With & HQ Koor
Uitvoering: Solo- en koorzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Ik bid tot U en voel U in mijn hart
en ik probeer te doen wat U me vraagt.
Dienend wil ik zijn,
ik houd U dichtbij,
maar ‘t is geen gemakkelijke weg.
Ik lees Uw woord, bewaar dat in mijn hart,
probeer te zien wat U van mij verwacht
en ik wanhoop niet,
omdat U me ziet,
ik ben zo dankbaar dat U tot mij kwam.
Heer ik prijs U, U bent groot en goed,
ik wil tonen wat U met me doet.
Ik behoor tot U,
Here, leid mij nu.
Ook al raak ik vaak bij U vandaan,
soms zo ver dat ik me voor U schaam.
Ik volg de weg die U al bent gegaan,
probeer te gaan waarheen Uw vinger wijst
en de zon die schijnt,
want Uw liefde blijft
en met U ben ik niet meer alleen.
Heer ik prijs U, U bent groot en goed,
ik wil tonen wat U met me doet.
Ik behoor tot U,
Here, leid mij nu.
Ook al raak ik vaak bij U vandaan,
soms zo ver dat ik me voor U schaam.
Ik doe altijd alles uit Uw naam.

Lied 10
Titel: Er is een land van louter licht
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: E de Jong
Uitvoerende: Orolius
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk
Tekst
Er is een land van louter licht
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn
Daar is het altijd lentetijd
in bloei staat elke plant
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land
Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan
God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn

Lied 11
Titel: Schuilplaats
Eerste componist: Elisa Krijgsman
(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman
Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst
Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste
Zijn in de schaduw van de Almachtige.
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker
Overnachten in zijn aanwezigheid
U bevrijdt mij uit de handen van belagers
U redt mij van de gruwelijke dood.
En de nachten hoef ik niet meer te vrezen,
Of de pijlen die op mij zijn gericht.
Want ik ben veilig bij U,
Beschut onder uw vleugels.
Ik ben veilig bij U,
U antwoordt als ik roep.
Ik ben veilig bij U
Veilig bij U
Als ik woon
in de schuilplaats van de Allerhoogste
U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting +perc
U bent mijn God, op wie ik vertrouw
U wilt bevrijden, mij altijd redden.
In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij.
Want ik ben veilig bij U,
Beschut onder uw vleugels.
Ik ben veilig bij U,
U antwoordt als ik roep
Ik ben veilig bij U
Veilig bij U
Als ik woon
in de schuilplaats van de Allerhoogste.
Ik wil zijn in de schuilplaats van de allerhoogste
overnachten in Zijn aanwezigheid.

Lied 12
Titel: Psalm 91 - U bent mijn schild
Eerste componist: Eelco Vos
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: The Psalmproject
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Hij die op God’s bescherming wacht
krijgt van de hoogste koning
een schuilplaats waar hij overnacht
beschutting in zin woning
Hij die op God’s bescherming wacht
krijgt van de hoogste Heer
een schuilplaats waar hij overnacht
beschutting keer op keer
Ik zeg tot God U bent mijn schild
mijn vesting in de nood
Op U vertrouw ik Heer
U bent mijn toevlucht in de dood
Ik steun op God mijn toeverlaat
in angst en in mijn pijn
Hij waakt waarheen mijn weg ook gaat
Hij zal mijn redding zijn
Ik zeg tot God U bent mijn schild
mijn vesting in de nood
Op U vertrouw ik Heer
U bent mijn toevlucht in de dood

+band

Lied 13
Titel: Bescherming is er bij de Heer
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Henk van der maten
Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst
Bescherming is er bij de Heer
Beschutting voor de nacht
Hij is een toevlucht en een burcht
Houdt over ons de wacht
De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt
brengt ons in veiligheid
zijn vleugels spreidt Hij om ons heen
Hij geeft geborgenheid.
Al is er moeite en verdriet
al doet het leven pijn
de Allerhoogste is een schild
Hij zal er voor ons zijn.
Zijn engelen waken over ons
God laat ons niet alleen
waar wij ook zijn, Hij is nabij
beschermend om ons heen
En roept een mens, hij vindt gehoor
God is er in zijn nood
ons leven wordt door Hem verhoogd
is sterker dan de dood

Lied 14
Titel: You were there
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Call Vocale
Uitvoering: Koorzang
Opname: Rhenen - Cunerakerk
Tekst
You were there in everything I knew
From the moment I began
Always there, in every way I go
Saved me falling, held my hand
You are shelter from the storm
The shadows fade away
All cares pass away
Hosanna,
I sing day by day
Your love lightens up the sky
as it shines across the night
Deus pater
omnipotens
propter magnam gloriam tuam
tu solus
And when the end of day
is come
Stay with me through the dark
and bring me home
You are there which ever way I go
Keep my savely night and day
Always there, whenever I’m alone
Hear me calling, show the way
You are shelter from the storm
The shadows fade away
All cares pass away
Hosanna,
I sing day by day
Your love lightens up the sky
as it shines across the night
Deus pater
omnipotens
propter magnam gloriam tuam
tu solus
And when the end of day

is come
Stay with me through the dark
and bring me home
Stay with me through the dark
and bring me home

