Lied 01
Titel: 't Zij vreugde mijn deel is
Arrangement: Marco den Toom & Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Phillip Paul Bliss
(Nederlandse) Tekst: Carel Steven Adama van Scheltema
Uitvoerende: Interkerkelijk Mannenkoor Tholen
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
't Zij vreugde mijn deel is
of smart mij verteert
en stormwind en nacht
mij verschrikk'.
Gij hebt mij, mijn Heiland
te roemen geleerd,
't is mij goed, wat mijn
God mij beschikk'
't Is mij goed,
't Is mij goed,
wat God doet
wat God doet
't Is mij goed,
wat mijn God mij beschikk'
Uw deel, hoeveel zwaarder
is 't hier niet geweest.
Hoe spande de
satan zijn strik
en ziend' op uw kruis
roemt in mij ook mijn geest;
't is mij goed, wat mijn
God mij beschikk'
't Is mij goed,
't Is mij goed,
wat God doet
wat God doet
't Is mij goed,
wat mijn God mij beschikk'
Heer, laat in mijn sterven
uw troost mij nabij,
dat mij dan uw
liefde verkwikk'.
Dan dank ik, hoe bang
mij de doodstrijd ook zij
't is mij goed, wat mijn
God mij beschikk'.
't Is mij goed,

't Is mij goed,
wat God doet
wat God doet
't Is mij goed,
wat mijn God mij beschikk'

Lied 02
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 03
Titel: Ik weet in wie ik geloofd heb
Arrangement: Rob Buis
Eerste componist: James McGranahan
(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solozang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Ik weet niet waarom Gods gena
aan mij ook werd betoond
en Hij mij, klein en zondig mens
steeds zoveel liefde toont
Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd
tot die dag bewaard voor mij
Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn
die Hij voor mij bereidt
welk kruis ik draag, voordat ik Hem
zal zien in heerlijkheid
Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd
tot die dag bewaard voor mij
Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd
tot die dag bewaard voor mij

Lied 04
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 05
Titel: Alles wat over ons geschreven is
Arrangement: Rintje te Wies
Eerste componist: Frits Mehrtens
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende: Roder Jongenskoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem

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: Er is een land van louter licht (LvK Gez. 290:1, 2 en 6)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Isaac Watts
(Nederlandse) Tekst: J. W. Schulte Nordholt
Uitvoerende: Ruach & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek van de HH Agatha en Barbara
Tekst:
Er is een land van louter licht,
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,
in duisternis of pijn.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
God, laat ons staan als Mozes hier,
hoog in Uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier,
zal scheiding voor ons zijn.

Lied 08
Titel: Eens zal op de grote morgen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Arie Pronk
(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid
Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend,
kleur of ras is niet belangrijk
maar Gods gunst aan ons verleend
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

