Lied 01
Titel: In bidden en in smeken
Arrangement: Joost van Belzen
Eerste componist: Melchior Teschner
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst
In bidden en in smeken,
maak onze harten één.
Wij hunk’ren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.
Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

Lied 02
Titel: Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Henk J. Hazeleger
(Nederlandse) Tekst: Henk J. Hazeleger
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
in uw nabijheid wil ‘k zijn
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer

Lied 03
Titel: Morgenlicht
Arrangement: Jaap Kramer & André van Vliet
Eerste componist: Jelmer & Christa van der Veer
(Nederlandse) Tekst: Jelmer & Christa van der Veer
Uitvoerende: LEV
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst
In de stilte van de morgen,
als de wereld weer ontwaakt,
ik de vogels zacht hoor fluiten
en de zon voel door de ruiten.
In de stilte van de morgen,
als mijn adem wolkjes blaast
en de nieuwe dag begint,
bid ik dat uw liefde wint
in wat ik doe vandaag
In de stilte van de morgen
ga ik eerst op zoek naar U.
In uw trouw ben ik geborgen;
U zult altijd voor mij zorgen.
In de stilte van de morgen
nodig ik U bij mij uit.
Bewoon de kamers van mijn hart,
overstem wat mij verwart.
Heer, maak mij tot uw thuis.
Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht
zie ik uw gezicht.
In de stilte van de morgen
zing ik: Heer, U bent zo goed.
Wie ben ik dat U mijn leven
in uw plannen hebt geweven?
In de stilte van de morgen
leg ik alles voor u neer.
Al mijn zorgen en mijn zonden
houden mij niet meer gebonden,
want ik weet: U bent mijn Heer
Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht

zie ik uw gezicht
Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht
zie ik uw gezicht

Lied 04 - Medley
Titel: a. Psalm 103:3 b.Loof de koning c. Looft de here mijn ziel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: a,c. Traditional b. John Goss
(Nederlandse) Tekst: a. Jan Willm Schulte Nordholt b. Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang & combo
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst
a.
Hij is een God van liefde en genade
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist
die ons niet doet naar alles wat wij deden
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
b.
Loof de Koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning
tot gij Hem ontmoeten zult
c.
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam

Lied 05
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 06
Titel: Psalm 150
Arrangement: C V Stanford
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Leidse Cantorij
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Looft God in zijn heiligdom
Looft Hem in zijn machtig uitspansel
Looft Hem om zijn machtige daden
Looft hem naar zijn geweldige grootheid
Looft Hem met bazuingeschal
Looft Hem met de harp en citer
Looft Hem met tamboerijn en reidans
Looft Hem met snarenspel en fluit
Looft Hem met klinkende cymbalen
Looft Hem met schallende cymbalen
Alles wat adem heeft love de Here, Amen
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Als het was in den beginne en nu en immer
In de eeuwen der eeuwen Amen

Lied 07
Titel: De zegen van God onze Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Flip Leenman
(Nederlandse) Tekst: Flip Leenman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst
De zegen van God onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan
Hij zal ons behoeden, bewaren
en legt over ons zijn naam
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Genade van Christus de Here
Zijn waarheid zij ons tot licht
om steeds meer zijn liefde te leren
te leven op hem gericht
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Hij zal door zijn Geest ons geleiden
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zendt Hij ons in zijn naam
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Lied 08
Titel: Gods zegen voor jou
Arrangement: James MacMillan & Adrian Roest
Eerste componist: Anneke van Dijk-Quist
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst
Gods liefde draagt jou,
zijn hand beschermt jou,
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen, over je leven,
vrede voor jou in zijn naam
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De heilige geest in de Naam van Jezus:
vervult; beschermt en zegent jou
Ga met Gods vrede, deel in zijn zegen
leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven, blijf op Hem hopen,
leef je geloof elke dag.
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus
Zijn vrede rust op jou
De heilige geest in de Naam van Jezus
vervult; beschermt en zegent jou
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou
De heilige geest in de Naam van Jezus
vervult; beschermt en zegent jou

Lied 09 - Medley
Titel: a. Psalm 90 b. O God die droeg ons voorgeslacht c. Psalm 90
Arrangement: Willem Hendrik Zwart
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: a,c. Willem Johan van der Molen b. Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst
a.
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
b.
O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis
bewijs ook ons uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid
altijd dezelfde, die Gij waart
de God der eeuwigheid
De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom
ze zijn als gras, door zon verdord
vervluchtigd als een droom
c.
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 10
Titel: Geef me de 5
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Karin & Martin Koornstra
Uitvoerende: Kinderkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst
Geef me de 5, Vader, Zoon en Heilige geest.
Geef me de 5, jij en ik er bij o yeah.
Geef me de 5, samen wordt het een groot feest.
Geef me de 5, yes ik ben vrij.
1 is de Vader, Hij zorgt voor jou.
2 is Jezus, Hij stierf voor jou.
3 is de Geest, vol van kracht.
4 ben jij, 5 ben ik,
het is volbracht.
Heb de Vader lief boven alles
en je naaste als jezelf.
Dat is wat Jezus vraagt,
als je het met hem waagt,
heb je het goed voor elkaar o yeah.
Geef me de 5, Vader, Zoon en Heilige geest.
Geef me de 5, jij en ik er bij o yeah.
Geef me de 5, samen wordt het een groot feest.
Geef me de 5, yes ik ben vrij.
1 is de Vader, Hij zorgt voor jou.
2 is Jezus, Hij stierf voor jou.
3 is de Geest, vol van kracht.
4 ben jij, 5 ben ik,
het is volbracht.
Heb de Vader lief boven alles
en je naaste als jezelf.
Dat is wat Jezus vraagt,
als je het met Hem waagt,
heb je het goed voor elkaar o yeah.

Lied 11
Titel: Namen van God
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Ellen Laninga
Uitvoerende: Kinderkoor 'Jong Holland' & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst
U bent de God die mij leidt
en mijn vader voor altijd,
U bent de redder die voor mij,
op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft,
om de mensen en wat,
op aarde leeft.
Immanuel, God met ons,
U zal er zijn,
elke dag.
Immanuel, God met ons,
U zal er zijn,
elke dag.
U bent de God die mij leidt
en mijn Vader voor altijd.
U bent de Redder die voor mij,
op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft,
om de mensen en wat,
op de aarde leeft.
Sterke vorst, vredevorst,
U kwam bij ons,
als een kind.
Sterke vorst, vredevorst,
U kwam bij ons,
als een kind.
U bent de God die mij leidt
en mijn Vader voor altijd.
U bent de Redder die voor mij,
op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft,
om de mensen en wat,
op de aarde leeft.
Lam van God,
hoogste Heer,

U stierf voor ons,
aan het kruis.
Lam van God,
hoogste Heer,
U stierf voor ons,
aan het kruis.
U stierf voor ons aan het kruis.

