Lied 01
Titel: Komt laat ons zingen altezaam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: A. R. Steadman
(Nederlandse) Tekst: Leger des Heils
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Komt laat ons zingen altezaam
God is goed
Hemel en aarde prijst Zijn Naam,
God is goed.
Laat ieder naad’ren tot Zijn troon,
zingen met ons op blijde toon
in melodieën, rein en schoon,
God is goed.
God is goed, God is goed
in melodieën, rein en schoon,
God is goed
O, zegt het voort tot ‘t verste strand
God is goed
Voor elk is plaats in ‘t Vaderland
God is goed
Van zonde maakt ons Christus vrij
licht in de duistre nacht bracht Hij
Als Zijn verlosten juichen wij
God is goed.
God is goed, God is goed
Als Zijn verlosten juichen wij
God is goed

Lied 02
Titel: Joh. de Heer-medley
Arrangement: a. Jan van Weelden
Eerste componist: a. Henry Bishop b. Charles Crozat Converse c. Henri Abraham César Malan d.
William Howard Doane
(Nederlandse) Tekst: a. Eduard Gerdes b,d. Meier Salomon Bromet c. Petrus Johannes Mouton
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
a. Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken
een lieflijke Naam,
die hemel en aarde
verenigt tezaam.
Geen Naam is er zoeter
en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden
en heelt alle smart
Kent gij, kent gij,
die Naam nog niet
die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied.
b. Welk een vriend is onze Jezus
Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan
Welk een voorrecht dat ik door hem
Altijd vrij tot God mag gaan
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neer
Juist omdat wij ’t al niet brengen
In ’t gebed tot onze Heer
c. Als g’in nood gezeten
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
d. Veilig in Jezus ‘ armen

Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart
Daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust van ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
Zingend van lefd 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 van ziel van smart

Lied 03
Titel: Het ruwhouten kruis
Arrangement: Martin Mans
Eerste componist: George Bennard
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoerende: The Martin Mans Formation
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Op die heuvel
stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaar kleinood
daar Gods wet aan dit hout werd vervuld.
'k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon
Van dat ruwhouten kruis
+
met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieder die inHem gelooft
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon
Help mij Heer aan dat kruis
trouw te zijn tot de dood.
Ook als hier smaad en spot is mijn loon.
Want dat kruis droeg mijn straf,
nam de schuld van mij af.
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.
'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Lied 04
Titel: Als op ‘s levenszee
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: E. O. Excell
(Nederlandse) Tekst: J. Naber
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
Als op 's levens zee de stormwind om u loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen
Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer
Schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen
Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe
Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Lied 05
Titel: Heer wees mijn gids
Eerste componist: C. H. Purday
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoerende: Samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Heer, wees mijn gids
op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn gids.
Wijs mij de weg
naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij,
ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust
en veilig volg 'k uw spoor.
‘k Was vroeger blind
en dwaalde van het pad,
want ‘k had geen gids;
ver dwaald’ ik af,
totdat ik ernstig bad:
‘Wees Gij mijn gids’.
Hij heeft verhoord
'k ben nu verheugd en blij
want Jezus kwam
en nu is 't licht voor mij
Nu aan zijn hand
dwaal 'k nimmer van de weg,
Hij is mijn gids.
't Zij door moeras
of wel langs struik en heg
leidt mij mijn gids.
Licht, vriend'lijk licht
stroomt van zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds
het oog op Hem gericht.

Lied 06
Titel: Heer ik hoor van rijke zegen
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: William Batchelder Bradbury
Uitvoerende: Eleven
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Heer! ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort, keer op keer;
Laat ook van die milde regen
Dropp'len vallen op mij neer;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij.
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij!
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij
Ga mij niet voorbij, o Herder
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!

Lied 07
Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: R. Lowry
(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Waarom zou ik aan Hem twijfelen
die mij voorgaat keer op keer
Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood
Telkens als ik dreig te vallen
en mijn ziel naar drinken smacht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Al de weg leidt mij mijn Heiland
door al 't aardse stormgebruis
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven
aan Zijn voeten nederleg
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg"
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg".

