Lied 01
Titel: Juich doe allemaal mee
Eerste componist: Ellen Laninga-van der Veer
(Nederlandse) Tekst: Ellen Laninga-van der Veer
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koorzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer
Hij maakte ons, wij horen bij Hem
De Herder die ons leidt
De Heer is goed, zijn liefde en trouw
Duren voor altijd
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer
Zeg het hardop, de Here is God
Ja, ik hoor bij Hem
Waar je ook bent, looft God, prijst zijn naam
Eer Hem met je stem
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer

Lied 02
Titel: Lees je bijbel, bid elke dag
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: H. D. Clarke
(Nederlandse) Tekst: H. D. Clarke
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Lees je bijbel,
bid elke dag
bid elke dag
bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
dat je groeien mag
dat je groeien mag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
Lees je bijbel,
bid elke dag
bid elke dag
bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
dat je groeien mag
dat je groeien mag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag

Lied 03
Titel: Vreugde, vreugde
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Ludwig von Beethoven
(Nederlandse) Tekst: Henry van Dyke & Hendrik Hasper
Uitvoerende: Samenzang & Gemengde Koren
Uitvoering: Samen en koorzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
bron van eeuwige vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
vindt het licht bij U alleen.
Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn
Amen, halleluja.

Lied 04
Titel: God van licht
Eerste componist: Rend Collective Experiment
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende: LEV
Uitvoering: Band
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont
waar U woont
waar U woont
waar U woont
Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont
waar U woont
waar U woont
waar U woont
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller dan de sterren.

Heer, U leidt ons door de storm.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont
waar U woont
waar U woont
waar U woont

Lied 05
Titel: Alles wat leeft
Eerste componist: Koen Hartman
(Nederlandse) Tekst: Koen Hartman
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koorzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Maak je klaar voor de Heer
Geef Hem eer in dit lied
Sta maar op uit die stoel
En treuzel niet
Pak je blokfluit erbij
Je gitaar uit de hoes
Of ga zingen voor Hem
Nee, nu geen smoes
Alles wat leeft
En adem heeft
Prijs nu de Heer
Geef Hem alle eer
Elk instrument
Honderd procent
Halleluja
Eén groot hoera
Drummer, sla nu je slag
Speel de bekkens maar luid
Blazers, speel voor de Heer,
Ja speel voluit
Toetsen horen erbij
Laat maar horen die stem
Speel de snaren voor God
Kom dans voor Hem
Alles wat leeft
En adem heeft
Prijs nu de Heer
Geef Hem alle eer
Elk instrument
Honderd procent
Halleluja
Eén groot hoera
Eer Hem voor zijn grote macht
Eer Hem voor zijn grote kracht
Eer Hem voor zijn grote macht
Eer Hem voor zijn grote kracht

Alles wat leeft
En adem heeft
Prijs nu de Heer
Geef Hem alle eer
Elk instrument
Honderd procent
Halleluja
Eén groot hoera

Lied 06
Titel: Voor alle heil’gen in de heerlijkheid
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Ralph Vaughan Williams
(Nederlandse) Tekst: William Walsham How & Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Voor alle heil’gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd
Halleluja, halleluja!
Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.
Halleluja, halleluja!
Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest
Halleluja, halleluja!

Lied 07
Titel: Welkom thuis
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Peter Burger
(Nederlandse) Tekst: Peter Burger
Uitvoerende: Gemengde koren
Uitvoering: Koorzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Soms voel ik een diep verlangen
naar een wereld zonder pijn
Naar een wereld zonder zorgen
Wat zal dat een zegen zijn
Soms verlang ik naar de hemel
bij de koning van ’t heelal
Waar de rouw zal zijn verdwenen
en geen traan meer vallen zal
Op een dag zal het gebeuren
dat de tijd ten einde is
Jezus weerkomt op de wolken
Licht vervult de duisternis
Licht vervult de duisternis
Dan mag ik gaan door de poorten
van het nieuw Jeruzalem
Lopen door de gouden straten
hand in hand met hem
Jezus brengt mij naar zijn vader
die met open armen wacht
Welkom thuis mijn lieve kind
Ook voor jou is het volbracht
Ook voor jou is het volbracht
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis.

Lied 08
Titel: Gebed om zegen
Eerste componist: Gerrit A. Dekker
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: LEV
Uitvoering: Band & samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang
Vader, maak mij tot een zegen
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

