Lied 01
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 02
Titel: Stil maar, wacht maar
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Wim ter Burg
Tweede componist: Michel van de Plas
Uitvoering: Samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder,
water en zonder brood.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Daar is geen zon en geen maan,
daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten,
vol van Zijn heerlijkheid staan.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Zing voor de eeuwige dag,
zing voor Zijn komst en zeg amen.
Zing voor de Heer die ons samen,
daar al van eeuwigheid zag.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Lied 03
Titel: Jezus alleen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Keith getty
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Gemengde koren en Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht
Door stormen heen hoor ik zijn stem
dwars door het duister van de nacht
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust
Mijn vaste grond, mijn fundament
dankzij zijn liefde leef ik nu
Jezus alleen werd mens als wij
klein als een kind, in kwetsbaarheid
Oneindig veel hield Hij van mij
leed om mijn ongerechtigheid
En door zijn offer werd ik vrij
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij
ontnam de dood zijn heerschappij
dankzij zijn sterven leef ik nu
Geen levensangst, geen stervensnood
dat is de kracht, waar ik in sta
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam
in die verwachting houd ik stand
In Hem alleen, in Hem alleen

Lied 04
Titel: Psalm 118: 1 en 9
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid
Laat, Israël, uw lofzang rijzen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit zij het lied der priesterkoren
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Gij, die den Heer vreest, laat het horen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit is de dag, die God deed rijzen
juicht nu met ons en weest verblijd
O God, geef thans uw gunstbewijzen
geef thans het heil door ons verbeid
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam
Wij zeegnen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Lied 05
Titel: De kracht van uw liefde
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Geoff Bullock
Uitvoerende: Koor en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Heer ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Lied 06
Titel: Rond het licht dat leven doet
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst
Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed,
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Rond het boek van Zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.
Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Lied 07
Titel: Psalm 23
Eerste componist: George Martin
Tweede componist: Traditional
Uitvoerende: Ichthus Cantorij
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst
De Heer is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden,
tot eer van Zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf,
zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.
Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd,
tot in de eeuwen der eeuwen,
amen.

Lied 08
Titel: Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: William H. Monk
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst
Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt
en al mijn levensdagen heeft gestraald,
ga voor mij uit, ook nu ik sterven moet,
vuurvlam, geleid mij met Uw zachte gloed.
Liefelijk licht, dat dag en nacht regeert,
dat onze diepste duisternis trotseert,
waak over mij, wanneer de dood mij wenkt,
spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt.
Liefelijk licht, brand als een stille wacht,
want in Uw stralen vind ik nog mijn kracht,
doof dan niet uit maar wees mijn laatste licht,
glans van Gods onomwonden aangezicht.

Lied 09
Titel: O Heer Jezus kom
Eerste componist: Arie Pronk
Tweede componist: M.S. Weeden
Uitvoerende: Willemijn de Munnik & samenzang
Uitvoering: Solo- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst
Kom Heer Jezus, ja kom spoedig,
kom en help ons uit dit dal.
’t Wordt zo donker, ’t is zo angstig,
tranen vloeien overal.
O Heer Jezus, kom,
o Heer Jezus, kom,
ja, kom haastig,
ja, kom haastig,
kom Heer Jezus, kom.
Kom Heer Jezus, in ons wonen,
maak ons Uw getuigen, Heer.
Wij belijden onze zonden,
ja, vergeef ons alles Heer
O Heer Jezus, kom,
o Heer Jezus, kom,
ja, kom haastig,
ja, kom haastig,
kom Heer Jezus, kom.
Groot o Heer, is ons verlangen,
U te zien in heerlijkheid.
Laat ons zingend U verwachten,
prijzen tot in eeuwigheid.
O Heer Jezus, kom,
o Heer Jezus, kom,
ja, kom haastig,
ja, kom haastig,
kom Heer Jezus, kom.

Lied 10
Titel: Looft de Heer, want Hij is goed
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Lelystad & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst
Looft den Heer, want Hij is goed,
halleluja.
Looft Hem met een blij gemoed,
halleluja.
Want Zijn goedertierenheid,
halleluja.
Zal bestaan in eeuwigheid,
halleluja.
Looft Gods wijsheid, door Zijn woord,
halleluja.
Bracht Hij al de heem’len voort,
halleluja.
Want Zijn goedertierenheid,
halleluja.
Zal bestaan in eeuwigheid,
halleluja.
Geef de God des hemels eer,
halleluja.
Lof zij aller scheps’len Heer,
halleluja.
Want zijn goedertierenheid,
halleluja.
Zal bestaan in eeuwigheid,
halleluja.

Lied 11
Titel: Psalm 43
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij Uw waarheid en Uw licht,
die naar Uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht,
kom voor Uw aangezicht.
Dan ga ik op tot Uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren,
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Lied 12
Titel: Vertrouwen
Eerste componist: Hessel Ludwig
Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Assen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst
Heer, ik leg vertrouwend,
mijn hand in Uwe hand,
‘k volg U willig, stille,
naar ’t onbekende land,
zonder klagen, zonder vragen,
houd ‘k mijn oog op U gericht,
‘k voel mij wel geborgen,
waar Gij mijn schreden richt.
Heer, Gij zijt mijn helper,
mijn licht op ’t duist’re pad,
‘k Houd op al mijn wegen,
Uw liefdehand gevat,
‘k wil mij slechts op U verlaten,
als een kind eenvoudig, klein,
ik wil U toe behoren,
voor eeuwig bij U zijn.

Lied 13
Titel: Psalm 32 – Als nieuw geboren
Eerste componist: Eelco Vos
Tweede componist: Traditional
Uitvoerende: The psalmproject
Uitvoering: Koorzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Zo liefdevol Heer rust op mij uw oog
U leidt mij uit de diepte weer omhoog
Mijn schuld en ontrouw hebt U weggedaan
als nieuwgeboren ziet u mij nu aan
U zult mij voortaan door uw trouw bewaken
U zult mijn leven vol van vreugde maken
Zo zal uw weg mij wijzen waar te gaan
U gaat mij voor u maakt voor mij ruim baan
Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan
Zwaar woog uw hand op mij Heer dag en nacht
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht
Mijn ontrouw Heer heb ik aan U beleden
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden
Ben ik om omringd door storm en watervloed
Op U vertrouw ik Heer, U die mij hoedt
U zult mij voortaan door uw trouw bewaken
U zult mijn leven vol van vreugde maken
Zo zal uw weg mij wijzen waar te gaan
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan

Lied 14
Titel: U bent mijn schuilplaats, Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Michael Ledner
Uitvoerende: Zeeuws koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst
You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you
I will trust in you
Let the weak say I am strong
in the strength of the Lord
U bent mijn schuilplaats, Heer
U vult mijn hart steeds weer,
met een verlossingslied
En telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben,
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer
You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you

Lied 15
Titel: Wat vlied of bezwijk
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst
Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht

