Lied 01
Titel: Ga met mij mee
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: W H doane
Uitvoerende: Gemengde koren & samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst
Ga met mij mee, o Heer
ga met mij mee
Zonder u durf ik niet
sta ik alleen
In uw aanwezigheid
durf ik te leven, Heer
Ga met mij mee
Ga met mij mee
Ga met mij mee, o Heer
ga met mij mee
Stel mij gerust, o Heer
geef mij uw kracht
Door uw aanwezigheid
kan ik weer leven, Heer
Ga met mij mee
Ga met mij mee

Lied 02
Titel: Groot is uw trouw, o Heer
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: W M Runyan
(Nederlandse) Tekst: T O Chrisholm
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Lied 03
Titel: Prijs de Heer
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Helen G Miles
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Prijs de Heer, de Heer
Prijs de Heer met blijde galmen
Prijs de Heer, de Heer
Prijs de Heer met blijde galmen
Gij mijn ziel hebt rijke stof
Gij mijn ziel hebt rijke stof
‘k Zal zolang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft,
hij die door de nood gedreven
zich tot Hem om troost begeeft
die zijn hoop in ’t hachlijkst lot
vestigt op de Heer zijn God
vestigt op de Heer zijn God
’t Is de Heer van alle heren
’t Is de Heer, de Heer
’t Is de Heer van alle heren
Sions God geducht in macht
Sions God geducht in macht
die voor eeuwig zal regeren
van geslachte tot geslacht
Sion zing uw God ter eer
Prijs zijn grootheid, loof de Heer

Lied 04
Titel: a. Ik ben veilig in Jezus' armen b. Veilig in Jezus’ armen
Arrangement: b. Martin Zonnenberg
Eerste componist: a. Marcel Zimmer b. W H Doane
(Nederlandse) Tekst: a. Marcel Zimmer b. M S Bromet
Uitvoerende: Kinderkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
a.
Ik ben veilig in Jezus armen
Veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben
Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
is het soms net alsof niemand me ziet
Net of er niemand meer is die me mist
Dan mag ik weten dat Jezus er is
Ik ben veilig in Jezus armen
Veilig ben ik bij hem
Ik ben veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben
Als ik door anderen soms word gepest
Zeggen ze, nee jij hoort niet bij de rest
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem
Jij bent veilig in Jezus armen
Veilig ben jij bij hem
Jij bent veilig in Jezus armen
Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent
b.
Veilig in Jezus’ armen
Veilig aan Jezus’ hart
Daar, in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart
Hoor, ’t is het lied der eng’len
Zingend van liefd’ en vree
Ruisend uit ’s hemels zalen
Over de glazen zee
Veilig in Jezus’ armen
Veilig aan Jezus’ hart
Daar, in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart

Lied 05
Titel: Heer, wij komen voor Uw troon
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John B. Dykes
Tweede componist: Karel M. de Bruin
Uitvoerende: Hervormd Kerkkoor, Mannenkoor Assen & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst
Heer, wij komen voor Uw troon,
danken U voor Uwen Zoon,
voor Zijn dood aan 't harde kruis,
brengt ons, Heer, in 't Vaderhuis.
Heer, wij knielen voor U neer,
danken U als onze Heer,
voor Uw schepping, voor Uw kracht.
Geef dat liefde wordt betracht.
Vader, Zoon en Heil'ge Geest,
U bent altijd hier geweest.
Geef ons redding, geef ons kracht,
zoals U het kruis volbracht.

Lied 06
Titel: Wees stil
Arrangement: Johan Bredewout
Eerste componist: D. J. Evans
Tweede componist: Peter van Essen
Uitvoerende: Hervormd Kerkkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God,
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur,
een eeuwigdurend licht,
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God,
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God,
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk,
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God,
daalt neer op dit moment.
Wees stil, want de kracht van onze God,
daalt neer op dit moment.

Lied 07
Titel: Elk uur, elk ogenblik
Eerste componist: Robert Lowry
Tweede componist: Meier S. Bromet
Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Assen & samenzang
Uitvoering: Koorzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst
Elk uur, elk ogenblik,
steun ik op U,
Uw woord alleen o Heer,
vertroost mij nu.
Mijn hart heeft U van node,
elk uur, elk ogenblik.
O zegen mij, mijn Heiland,
Ik kom tot U.
Leer mij uw wil te doen,
steeds meer en meer;
Wil Uw beloften Heer,
vervullen gaan.
Mijn hart heeft U van node,
elk uur, elk ogenblik.
O zegen mij, mijn Heiland,
Ik kom tot U.
Mijn hart zucht steeds naar U,
o heilig God.
Maak mij Uw eigendom,
o Zoon van God.
Mijn hart heeft U van node,
elk uur, elk ogenblik.
O zegen mij, mijn Heiland,
Ik kom tot U.

Lied 08
Titel: Alzo lief heeft God de wereld gehad
Arrangement: Gerwin van der Plaats
Eerste componist: G.P. da Palestrina
Uitvoerende: Musica Religiosa
Uitvoering: Koorzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst
Alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft,
opdat allen, allen die in Hem geloven niet verloren gaan,
maar het eeuwige leven hebben.
Amen, amen, amen, amen.

Lied 09
Titel: Glorie zij aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: J.C. Schouten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst
Glorie zij aan Jezus,
die in lijden groot,
voor verloren zondaars,
hartenbloed vergoot.
Want het eeuwig leven,
vind ik in zin dood.
Lof zij zijn erbarmen,
dat ook mij omsloot.
Glorie zij aan Jezus,
die in bitt're pijn,
onze Plaatsbekleder,
Redder wilde zijn.
Glorie zij aan Jezus,
die in heerlijkheid,
ons verloste zondaars,
teder binnenleidt.

Lied 10
Titel: A celtic prayer
Eerste componist: Daniel Rouwkema
Uitvoerende: Choral Voices
Uitvoering: Koorzang
Opname: Oosterend - Martinikerk
Tekst
May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face.
May the rains fall softly upon your fields,
until we meet again.
May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face.
May the rains fall softly upon your fields,
until we meet again.
May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face.
May the rains fall softly upon your fields,
until we meet again.
May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face.
May the rains fall softly upon your fields,
until we meet again.
May God hold you,
in the hollow of his hand.
Amen, amen, amen.

Lied 11
Titel: Zie de stroom van Jezus' liefde
Eerste componist: Robert Lowry
(Nederlandse) Tekst: William Rees
Uitvoerende: Centre Gospelchoir en samenzang
Uitvoering: Koorzang en samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Zie de stroom van Jezus’ liefde
Overstelpend als een vloed
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
Met Zijn eigen kostbaar bloed
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid
Aan het kruis werd Jezus’ offer
Tot een bron die altijd blijft
Door de sluizen van Gods goedheid
Stroomde Zijn barmhartigheid
Een rivier van diepe liefde
Daalde uit de hemel neer
Bracht ons vrede met de Vader
Schonk de wereld leven weer
Het is Uw volmaakte liefde
Die mijn diepste angst verdrijft
Vol vertrouwen mag ik komen
Waar Uw rechterstoel verrijst
Want mijn rechter is mijn Redder
Mijn Verlosser pleit voor mij
Hij heeft zelf mijn straf gedragen
Jezus mijn gerechtigheid
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

Lied 12
Titel: Hij leidt mij
Eerste componist: Thomas Mack
(Nederlandse) Tekst: Ed Hartjes
Uitvoerende: Hervormd Kerkkoor Kampen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst
O wat een troost en zekerheid,
te weten dat de Heer mij leidt.
Dat wat ik doe en waar ik ben,
ik steeds de hand van God herken.
Hij is het die mij altijd leidt,
met vaste hand mijn leven leidt.
Ik wil zijn trouwe volg’ling zijn,
want door zijn hand word ik geleid.
Als ‘k soms door ’t donker heen moet gaan,
of in het paradijs mij waan,
langs zachte stroom, op woeste zee,
steeds neemt God aan zijn hand mij mee.
Hij is het die mij altijd leidt,
met vaste hand mijn leven leidt.
Ik wil zijn trouwe volg’ling zijn,
want door zijn hand word ik geleid.
Ik leg mijn leven in zijn hand,
er ’s geen verzet meer van mijn kant.
Ik ben tevreden met mijn lot,
nu ‘k wandel aan de hand van God
Hij is het die mij altijd leidt,
met vaste hand mijn leven leidt.
Ik wil zijn trouwe volg’ling zijn,
want door zijn hand word ik geleid.
Hij is het die mij altijd leidt,
met vaste hand mijn leven leidt.
Ik wil zijn trouwe volg’ling zijn,
want door zijn hand word ik geleid.
Want door zijn hand word ik geleid.

Lied 13
Titel: Uw liefde voor mij
Eerste componist: Joke Scholten
Uitvoerende: Gemengd koor Hatikwa
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Opnamedatum: 10 februari 2015
Tekst
U zoekt mij als ik u niet zie
U geeft mij meer dan ik verdien
U gaat elke weg met mij
Overal, u maakt mij vrij
Als uw kind houdt u van mij
Als uw vriend houdt u van mij
meer dan ik ooit zal beseffen
gewoon zoals ik ben
U wast mij
U wast mij
schoon van elke schuld
en verrast mij
verrast mij
met uw eindeloos geduld
U gaat elke weg met mij
Overal, u maakt mij vrij
Als uw kind houdt u van mij
Als uw vriend houdt u van mij
meer dan ik ooit zal beseffen
gewoon zoals ik ben
Dat is uw liefde voor mij
Dat is uw liefde voor mij
Ik aanbid u God, mijn lieve Heer
Ik zing een lied voor U
geef u de eer
Ik aanbid u God, mijn lieve Heer
Ik zing een lied voor U
geef u de eer
Door alles wat u deed voor mij ben ik bevrijd
en weet ik God, u houdt van mij
Door alles wat u deed voor mij ben ik bevrijd
en weet ik God, u houdt van mij
Dat is uw liefde voor mij

Dat is uw liefde voor mij
Dat is uw liefde
voor mij

Lied 14
Titel: Liefde is de bron
Arrangement: Martin Zonnenberg, koorbew. Tom Fettke
Eerste componist: Phill McHugh
Uitvoerende: Deo Cantemus
Uitvoering: Koorzang
Opname: Schiedam - Grote Kerk
Tekst
Liefde is de bron,
waaruit het licht het lijden overwon,
in verwarring, angst en dood, is God jouw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.
Liefde is de bron,
een stroom van licht, een gouden ochtendzon.
Ontvang de adem van Zijn mond,
Hij is uw diepste grond,
Zijn liefde is de bron.
Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.
Liefde is de bron,
waaruit de Zoon het lijden overwon
en in verwarring, angst en dood is Hij uw reisgenoot,
Zijn liefde is de bron.
Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.
Liefde is de bron,
Hij laat nooit gaan wat ooit Zijn hand begon.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron.
In Hem zijn wij bevrijd, Hij leeft in eeuwigheid,
Zijn liefde is de bron, is de bron.

