Lied 01
Titel: God is getrouw zijn plannen falen niet
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Christian Gregor
(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pierson
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand
De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Lied 02
Titel: Ga niet alleen door het leven
Arrangement: André Bijleveld
Eerste componist: Johannes Hermanus Gunning
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Eleven
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Ga niet alleen door 't leven,
Die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
Daar is zoveel geween,
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
Ga niet alleen, uw Koning
Wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning,
Hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen.
Als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend' ogen
Naar Jezus heen!
Richt dan de treurend' ogen
Naar Jezus heen!
En dan, als 't leed der aarde
Voor immer is gedaan;
Als in des hemels gaarde
Uw blijde voeten staan;
Dan ziet g' in 't zalig Eden
Slechts zaal'gen om u heen.
Dan prijst g' in eeuwigheden
Uw Heer alleen!
Dan prijst g' in eeuwigheden
Uw Heer alleen!
Uw Heer alleen!
Uw Heer alleen!

Lied 03
Titel: Jezus mijn verblijden
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Gelders vocaal ensemble
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint
Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.
Als gij mij wilt hoeden
ben ik voor het woeden
van de vijand vrij
Laat de Satan tieren
en zijn zege vieren
Jezus staat mij bij
Lijkt het wel of dood en hel
over mij schijnt los te breken
Jezus is mijn vrede

Lied 04
Titel: Psalm 134
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Gij dienaars aan den Heer gewijd,
zegent zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegent zijn naam ook in de nacht.
Die in het huis des Heren zijt
zegent zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem.
Uit Sion, aan den Heer gewijd
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Lied 05
Titel: Daar ruist langs de wolken
Arrangement: André Bijleveld
Eerste componist: Howard Bishop
(Nederlandse) Tekst: Eduard Gerdes
Uitvoerende: Eleven
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke 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
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke 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
Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
Want Hij kwam om zalig te maken op aard;
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof,
En d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d' eer,
Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer!
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?

Lied 06
Titel: Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: George W. Warren
(Nederlandse) Tekst: Karel M de Bruin
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad
Stad van het licht, waar iedereen op wacht.
De gouden zon, de heuvels in het rond
de heil'ge stede, stad van Gods verbond.
Jeruzalem, geef dat wij door uw poort
komen tot u en leven naar Gods woord.
De stad waar droefheid niet meer zal bestaan
Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan
Jeruzalem, 'k aanschouw met eigen oog
eens uw contouren aan de hemelboog
als ik verlost en horend naar Gods stem
zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem

Lied 07
Titel: Zo had hij ons lief
Eerste componist: John Stainer
(Nederlandse) Tekst: Catherine van Pluggen
Uitvoerende: Gelders vocaal ensemble
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Zo had hij ons lief,
Zo had hij ons lief,
dat hij gaf zijn enig geboren zoon
opdat een ieder gelovend in Hem
niet zal sterven, niet zal sterven
maar eeuwig leven heeft
Want God zond niet zijn zoon naar deze aard’
om te oordelen
God zond niet zijn zoon naar deze aard’
om te oordelen
Maar om de wereld door hem te redden
Zo had hij ons lief,
Zo had hij ons lief,
dat hij gaf zijn enig geboren zoon
opdat een ieder gelovend in Hem
niet zal sterven, niet zal sterven
maar eeuwig leven heeft
eeuwig leven heeft
eeuwig leven
eeuwig leven heeft
Zo had hij ons lief steeds zachter
Zo had hij ons lief
Zo had hij ons lief

Lied 08
Titel: Heer geef ons de kracht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: W. F. Sherwin
(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Heer geef ons de kracht,
dat wij door uw macht
zingend verder gaan in uw naam.
Maak de mensen blij,
dat ook eenmaal zij
zingen kunnen: 'k Ben voor eeuwig vrij.
Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment.
Heer geef ons de moed
om in tegenspoed
ook nog door te gaan in uw naam.
Maak ons mensen sterk
door uw liefdewerk
en schenk ons de eenheid van w kerk.
Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment
Heer maak ons bereid
om van tijd tot tijd
mee te werken in uw koninkrijk.
Treed dan nu vast aan
met de Koningsvaan,
wandel dan maar achter Jezus aan.
Spreek dan, Christ'nen
van uw God en heiland.
Maak zijn almacht ied’reen bekend.
Voorwaarts, opwaarts,
zing de Heer, Hosanna!
Looft God ied're dag en elk moment.

