Lied 01
Titel: Ik zal er zijn
Eerste componist: Adrian Roest & Kinga Bán
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’,
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Lied 02
Titel: Eens als de bazuinen klinken
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts
duizend stemmen ons omringen
ja en amen wordt gezegd
rest er niets meer dan te zingen
Heer, dan is uw pleit beslecht
Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan
Heer, laat ons dan niet ontbreken
want de traagheid grijpt ons aan
Van die dag kan niemand weten
maar het woord drijft aan tot spoed
zouden wij niet haastig eten
gaandeweg Hem tegemoet
Jezus Christus, gistren, heden
komt voor eens en komt voor goed

Lied 03
Titel: Wat God doet, dat is welgedaan
Eerste componist: Severus Gastorius
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.
Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Lied 04
Titel: Psalm 90
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Johan van der Molen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen
Geslachten gaan, geslachten zullen komen
wij zijn in uw ontferming opgenomen
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven
Zie op ons neer met vriendelijke ogen
O God, bescherm ons in ons onvermogen
Bevestig wat de hand heeft opgevat
het werk van onze hand, bevestig dat

Lied 05
Titel: Tel uw zegeningen
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Lelystad
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Als op ’s levenszee,
de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs,
uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen,
tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd,
Hij liet nooit alleen.
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
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 een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Lied 06
Titel: Komt kinderen niet dralen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J.G. Bastiaans
Tweede componist: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Komt, kinderen, niet dralen,
want de avond is nabij.
Wij zouden licht verdwalen,
in deze woestenij.
Komt, vatten wij dan moed,
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In 't eind is alles goed.
Wij moesten het maar wagen,
't is wel het wagen waard,
om niets meer mee te dragen,
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Komt, gaat met Jezus mede,
in alle eeuwigheden!
Het moet toch Jezus zijn!

Lied 07
Titel: Trouwe Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Willemijn de Munnik & samenzang
Uitvoering: Solo- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Trouwe Vader, hoor ons bidden,
dank U wel voor deze dag,
voor Uw trouw en voor Uw liefde,
voor Uw Zoon, die 't leven gaf.
Maar ik ben voor U een zondaar,
in mijn mond en in mijn hart.
Trouwe Vader schenk vergeving,
voor de zonden deze dag.
Here Jezus wees mijn Heiland,
leid mijn leven elke dag.
Geef mij moed en ook vertrouwen,
dat ik tot U komen mag.
'k Bid om vrede in de wereld,
voor de honger in een land.
Leer ons naar Uw wil te leven,
aan Uw trouwe Vaderhand.

Lied 08
Titel: De dag door Uwe gunst ontvangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C.C. Scholefield
Tweede componist: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoerende: Ichthus Cantorij, Christelijk Mannenkoor Lelystad & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
De dag, door Uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt
en dankbaar klinken onze zangen,
tot U, die 't licht en 't duister maakt.
Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden,
gezongen en gesproken wordt.
Voorwaar, de aarde zal getuigen,
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al Uw schepselen zich buigen,
voor Uwe liefd' en majesteit.

Lied 09
Titel: Juicht want Jezus is Heer
Eerste componist: Twila Paris
(Nederlandse) Tekst: Twila Paris & Erik Reims
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.
Wij juichen, tot eer
van onze God, die ons liefheeft.
Wij juichen, tot eer van onze God.
Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus, die blinden genas, verrees.
Liefde is zijn schepping,
zou Hij jou vergeten.
Wees als een boom die vruchtdraagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.
Wees een boom die vruchtdraagt,
drink het levend water.

Lied 10
Titel: Bescherming is er bij de Heer
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Henk van der maten
Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Bescherming is er bij de Heer
Beschutting voor de nacht
Hij is een toevlucht en een burcht
Houdt over ons de wacht
De Heer bevrijdt wie zijn verstrikt
brengt ons in veiligheid
zijn vleugels spreidt Hij om ons heen
Hij geeft geborgenheid.
Al is er moeite en verdriet
al doet het leven pijn
de Allerhoogste is een schild
Hij zal er voor ons zijn.
Zijn engelen waken over ons
God laat ons niet alleen
waar wij ook zijn, Hij is nabij
beschermend om ons heen
En roept een mens, hij vindt gehoor
God is er in zijn nood
ons leven wordt door Hem verhoogd
is sterker dan de dood

Lied 11
Titel: U zorgt voor mij
Arrangement: Andrew Mair
Eerste componist: Darren Shaw
(Nederlandse) Tekst: Roel van Kesteren
Uitvoerende: Staff Songsters & Joke Buis
Uitvoering: Koor, solo en samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Ik bid tot U
Ik bid tot U
Ik bid tot U
mijn Jezus
Heer, ik bid tot U.
'k Wil één zijn met mijn Heiland
't is al wat ik begeer:
met Hem in 't licht te wand'len,
zijn grote naam ter eer
De wereld en haar schatten,
't zinkt alles in het niet
bij deze rust en vrede,
die ik in God geniet
Als 'k één ben met mijn Heiland
kan ik gelukkig zijn
in bange, donk're uren,
in zorgen, angst en pijn
Zijn liefde heelt de wonden,
Hij is steeds aan mijn zij
mijn ziel heeft niets te vrezen,
want Jezus zorgt voor mij
Ik bid tot U, Gods eigen Zoon
die voor mijn zonden stierf aan 't kruis
Daardoor kan ik, van schuld bevrijd
U volgen waar U leidt.
Uw wonden Heer, zijn nu mijn heling
Ik ben U toegewijd.
U kent mijn naam en ook mijn wegen
Heer, U zorgt voor mij
Heer, U zorgt voor mij
U zorgt voor mij

Lied 12
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 13
Titel: Heer U bent altijd bij mij
Eerste componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst:
Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten
mijn liggen en mijn gaan
De woorden van mijn mond, o Heer
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan
ik weet dat U daar bent
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
elke dag
Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven
U bent oneindig groot
ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal
dat U steeds bij mij bent
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
elke dag
Heer, doorgrond en toets mijn hart
wat ik denk en doe en zeg
Laat me zien waar ik niet moet gaan
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
U bent voor mij en naast mij

en om mij heen
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
elke dag.

