Lied 01
Titel: Met open armen
Eerste componist: Bas van Nienes
(Nederlandse) Tekst: Antonie Fountain
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen
Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis
Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Lied 02
Titel: Heerlijk is uw naam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Peter van Essen
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Heerlijk is uw naam
Heerlijk is uw naam
hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw naam
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw naam
Heilig Lam van God
Heilig Lam van God
dat de zonden der wereld droeg
heilig is uw naam
Jezus, Jezus,
heilig is uw naam
Waardig bent u, Heer
Waardig bent u, Heer
alle macht en heerlijkheid
alle lof en eer
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer

Lied 03
Titel: Psalm 105
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst
Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
rijtje verblijd u, geeft zijn naam de eer.
Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,
opdat het altoos Hem zou vrezen,
zijn wet betrachten en voortaan
volstandig op zijn wegen gaan.
Prijs God om al zijn majesteit.
Hij leidt ons tot in eeuwigheid

Lied 04
Titel: Ik heb de vaste grond gevonden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johna Balthasar Konig
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst
Ik heb de vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht
de dood van Christus voor de zonden
van eeuwigheid als grond gelegd
Die grond zal onverwrikt bestaan
als aard’ en hemel ondergaan
Daarop wil ik gelovig bouwen
getroost, wat mij ook wedervaart
mij aan Gods vaderhart vertrouwen
wanneer mijn zonde mij bezwaart
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid

Lied 05
Titel: O wat een dag
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst
Binnenkort komt de dag,
dat ik Hem begroeten mag
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en ’k weet dat Hij,
mij een plaats heeft bereid,
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn
zal dat zijn

Lied 06
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 07
Titel: Wie maar de goede God laat zorgen
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hilversum - Oud Katholieke Kerk St. Vitus
Tekst
Wie maar de goede God laat zorgen
en op hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij hem veilig en geborgen,
die redt Hij godd'lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen
en neem uw plicht getrouw in acht.
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,
wanneer gij biddend daarop wacht.
Wie steeds gelovig op hem ziet,
begeeft, verlaat Hij eeuwig niet.

Lied 08
Titel: Geef vrede, Heer, geef vrede
Arrangement: M. den Toom
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Gospelkoren & Rijssens Mannenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer
Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn
Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Lied 09
Titel: Het dorre land zal uichen
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hilversum - Oud Katholieke Kerk St. Vitus
Tekst
Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos,
ja, jubelend getuigen: Gods heil is eindeloos.
Sterkt dan de slappe handen en maakt de knieën vast,
want God verbreekt uw banden en Hij verlicht uw last.
Uw ogen en uw oren uw mond zal opengaan,
de doven zullen horen de blinden zien voortaan,
de lamme zal dan springen, springen zoals een hert,
wie stom is zal dan zingen dat hij genezen werd.
Daar zal geen leeuw meer wezen,
geen wild verscheurend dier,
wie gaat heeft niets te vrezen,
die wandelt vrij en fier.
Zo zal het volk des Heren, zingend het hoogste lied.
met vreugde wederkeren, want weg vlucht elk verdriet.

Lied 10
Titel: Mijn toevlucht (Psalm 91)
Eerste componist: Adrian Roest
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solozang
Opname: Zwolle - Grote- of St. Michaelskerk
Tekst
De Heer is je schild en bevrijder,
de Redder die niet van je wijkt.
Onder Zijn vleugels ben je veilig,
Zijn wieken beschermen,
Zijn trouw is een veilig schild.
In Gods nabijheid is geen angst meer,
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen,
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in Zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God,
ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God,
ik vertrouw op U.
Als je mag wonen bij de hoogste,
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen,
je zult je niet stoten,
maar vertrapt de tegenstand.
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in Zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God,
ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God,
ik vertrouw op U.
Ik bevrijd wie mij liefheeft
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven,
ik zal je redding zijn,
ik zal je redding zijn.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God,

ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God,
ik vertrouw op U.
Ik vertrouw op U.

Lied 11
Titel: Als g'in nood gezeten
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C Malan
(Nederlandse) Tekst: P J Mouton
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Als g’ in nood gezeten
Geen uitkomst ziet
Wil dan nooit vergeten
God verlaat u niet
Vrees toch geen nood
’s Heren trouw is groot
En op ’t nachtlijk duister
Volgt het morgenrood
Schoon stormen woeden
Ducht toch geen kwaad
God zal u behoeden
Uw toeverlaat
God blijft voor u zorgen
goed is de Heer
En met elke morgen
Keert zijn goedheid weer
Schoon g’in ’t verdriet
Nergens uitkomst ziet
Groter dan de helper
Is de nood toch niet
Wat ons ontviele
Redder in nood
Red slechts onze ziele
Uit zond’ en dood

Lied 12
Titel: God onzer vaad’ren
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: George Warren:
(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde
Uitvoerende: Mannenkoor Valerius
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
God onze vaad’ren wiens almachtige hand
de sterren leidt en ’s hemels bogen spant
die ’t al bekleed hebt, wonderbaar en schoon
ons dankbaar lied stijgt tot uw heil’ge troon
Gij hebt vanouds in liefde ons geleid
en in Uw gunst ons vaderland bevrijd.
Blijf Gij de gids die onze koers bepaalt,
de lamp die licht op onze wegen straalt
Uw sterke arm die immer schuilplaats bood
zij ons ten schild voor oorlog ramp en nood
Maakt tot uw dienst ons hart voor u bereid
Heer doe ons leven in gerechtigheid
Versterk Uw volk in moeit’ en tegenslag
voer door de nacht ons naar de grote dag
Dat Uw gena en liefde ons geleid’
tot wij U loven in Uw heerlijkheid

Lied 13
Titel: Here blijf bij ons
Eerste componist: Peter Wildeman
Uitvoerende: Hollands Meisjeskoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Here blijf bij ons,
wij bidden dit tot U.
Wilt U ons leren bidden,
U, die almachtig zijt.
Here begeef ons niet,
wij bidden dit tot U.
Blijf met Uw Woord en Geest bij ons,
Here zege ons.
Here verlaat ons niet,
wij bidden dit tot U.
Nu en voor immer smeken wij,
deze dingen U.

Lied 14
Titel: Heel Uw koninkrijk
Eerste componist: Niek & Elbert Smelt, Tobias Plansoen
Tweede componist: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zwolle - Grote- of St. Michaelskerk
Tekst
Heel Uw Koninkrijk, is Gods werkelijkheid,
ligt dichtbij, is niet vergezocht.
Heel Uw Koninkrijk, ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!
Deel je brood met de armen en troost in elk verdriet.
Help de hulpeloze ander die de wereld niet ziet.
Laat de vluchteling maar komen,
van huis en haard beroofd.
Geef je hoop aan deze wereld,
als een daad van geloof!
Heel Uw Koninkrijk, is Gods werkelijkheid,
ligt dichtbij, is niet vergezocht.
Heel Uw Koninkrijk, ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!
Wie al oud is zal dromen,
wie jong is gaat het zien,
hoe het koninkrijk zal komen,
ook als velen niet zien.
Laat het Woord een helder baken,
voor heel je leven zijn.
Doe de wil van God de Vader,
totdat Jezus verschijnt.
Heel Uw Koninkrijk, is Gods werkelijkheid,
ligt dichtbij, is niet vergezocht.
Heel Uw Koninkrijk, ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!
Droog onze tranen en deel hier onze pijn.
Kom bij ons wonen, voor altijd.
Het einde is gekomen, uw rijk komt dichterbij.
Kom bij ons wonen, voor altijd.
Heel Uw Koninkrijk, is de koning te rijk,
viert het feest ter ere van God.
Heel Uw Koninkrijk is vol glorie en eer,
waar wij stralen als sterren en dansen voor God,
waar wij stralen als sterren en dansen voor God.

