Lied 01
Titel: Licht van de wereld
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker Martinikerk
Tekst:
Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij
En nooit besef ik hoeU leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed
En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.
En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Lied 02
Titel: Samen in de naam van Jezus
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Charles A. E. Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst:
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Lied 03
Titel: Mijn Vader dank U wel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Franny Vink-Faasen
(Nederlandse) Tekst: Franny Vink-Faasen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Mijn Vader, dank U wel
dat U steeds bij mij bent.
Dat U al mijn gedachten en verlangens kent.
Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.
Mijn Vader, dank U wel
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust
Voor vreugde en voor blijdschap
en voor levenslust.
Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven leidt
Mijn Vader, dank U wel
Daarom wil ik U danken
dat ik zingen kan.
Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan.
Dat ik U in dit lied van harte danken kan
Mijn Vader, dank U wel

Lied 04
Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: Robert Lowry
(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Waarom zou ik aan Hem twijfelen
die mij voorgaat keer op keer
Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood
Telkens als ik dreig te vallen
en mijn ziel naar drinken smacht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Al de weg leidt mij mijn Heiland
door al 't aardse stormgebruis
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven
aan Zijn voeten nederleg
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg"
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg".

Lied 05 - 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 06
Titel: Leid mij Heer / Lead me Lord
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Lead me Lord,
lead me in Thy righteousness,
make Thy way plane before my face.
For it is Thou, Lord,
Thou, Lord only
that makest me dwell in safety
Leid mij, Heer,
leid m'in uw gerechtigheid.
Richt uw weg voor mijn aangezicht
Want slechts door U Heer,
slechts door U Heer,
hervind ik de weg naar de zekerheid

Lied 07
Titel: Jezus ik wil komen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jan Visser
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Jezus, ik wil komen
U roept telkens weer.
Laat me bij U schuilen
in uw liefde, Heer.
Heer, U droeg mijn zonden
aan het kruis voor mij.
Maak mij door uw liefde
van de zonden vrij.
Jezus, neem mijn leven
in genade aan.
Dank U voor het wonder
dat U hebt gedaan

Lied 08
Titel: Veilig in uw nabijheid
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Bert Noteboom
Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Dank U voor uw ontfermende liefde
onpeilbaar in de hoogte en diepte.
In al mijn vreugde en in alle pijn
wilt U met mij zijn
Veilig in uw nabijheid
veilig ben ik bij U
Veilig in stormen en verdriet
beveiligd ieder uur
Zoals een vader zorgt voor zijn kind'ren
ontfermt U zich ook over mijn leven;
U houdt mij vast in al de strijd;
tot in eeuwigheid!
Veilig in uw nabijheid
veilig ben ik bij U.
Veilig in stormen en verdriet
beveiligd ieder uur
Veilig in uw nabijheid,
veilig ben ik bij U.
Veilig in stormen en verdriet
beveiligd ieder uur

Lied 09
Titel: Grote God zie ons verlegen
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: William Rowland
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Grote God, zie ons verlegen
ogen hunk'rend naar het licht
over nevelige wegen
dakloos, zwervers zonder zicht,
roepend al te grote woorden,
lam geslagen, ziende blind,
zoekers die zichzelf verloren
hoe wij zoeken, niemand vindt
Christus, hoor ons diep verlangen,
vrij van heimwee, thuis te zijn.
Waar wij blij verbaasd ontvangen
levend water, brood en wijn,
om te delen, door te geven
parels uit een oude schat,
niet nog langer zo te leven
als wij nu doen: moe en mat

Lied 10
Titel: Heer U bent mijn leven
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Sint Immanuel Nederland
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons
één met God de Vader en verenigt met uw volk
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst
dan brengt U ons thuis in Gods rijk
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijdt
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Lied 11
Titel: Amen / this little light
Arrangement: Tore W. Aas
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Chosen Gospel Choir
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst:
Amen, amen, amen,
Amen! Amen!
Amen, amen, amen,
Amen! Amen!
This little light of mine
I'm gonna let it shine
This little light of mine
I'm gonna let it shine
This little light of mine
I'm gonna let it shine
Let it shine, Let it shine
To show my love
Amen, amen, amen,
Amen! Amen!
Everywhere I go
I'm gonna let it shine
Everywhere I go
I'm gonna let it shine
Everywhere I go
I'm gonna let it shine
Let it shine, let it shine
To show my love
Amen, amen, amen,
Amen! Amen!
Amen, amen, amen,
Amen! Amen!
Amen, amen, amen,
Amen, amen, amen!

Lied 12
Titel: Maak ons tot een stralend licht
Eerste componist: Chris Christensen
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: Wouter Vink
Uitvoering: Solo en Samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een leven woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor degeen’ die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
En bouw Uw koninkrijk in de volken,
Uw wil geschiedd’ in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw Uw koninkrijk in ons,
bouw Uw koninkrijk op aard.

Lied 13
Titel: Laat mij zijn een instrument
Arrangement: Jan Mulder & Vincent van Dam
Eerste componist: Willy Appermont
Tweede componist: R. de Jong
Uitvoerende: Joy
Uitvoering: Koorzang
Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek
Tekst:
Laat mij zijn een instrument,
Heer, in Uw hand
en gebruik mij waar Gij wilt,
dat ik U dienen zal.
Geef mij een open hart,
dat ’t stille schreien hoort
en laat mij helpen waar,
’t leven zo zwaar schijnt te zijn.
Laat mij steeds wijzen Heer,
naar Uw genadetroon,
hulp, troost en plaats is daar,
bereid door Uwe Zoon.
Laat mij zijn een brandend licht,
stralend door U,
schijnend in de duisternis,
waarin zovelen gaan.
Dat ‘k altijd spreken zal,
over Uw liefdedaag
en Uw vergeving,
die zondaren op doet staan.
Geef dat ik anderen,
brengen mag aan Uw voet
en maakt mijzelf bereid,
mijn weg met U te gaan.
Vader, ik wil U danken,
dat Gij gaf Uw Zoon,
stervend voor verlorenen,
droeg Hij mijn zondeloon,
daar Hij verlaten werd,
alleen en eenzaam was.
Dat nimmer ik meer zo,
door U verlaten zou zijn.
Laat mij dan leven Heer,
getuigend van Uw gena,
Gij zijt mijn Heer en God,
die leeft en leven geeft.

Lied 14
Titel: Heer uw licht en uw liefde schijnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Graham Kendrick
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven,
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint

