Lied 01
Titel: Ik wens jou
Eerste componist: Bert Bos, Elbert Smelt, Johan Smelt, Niek Smelt, Gordon Groothedde
(Nederlandse) Tekst: Bert Bos, Elbert Smelt, Johan Smelt, Niek Smelt, Gordon Groothedde
Copyrights: BMG Talpa Music B.V. Hilversum
Uitvoerende: Trinity
Uitvoering: Band
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Ik wens jou een dak boven je hoofd
dat je huis een thuis mag zijn
je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook
van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind
en vind voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur
want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel

Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Lied 02
Titel: Wat de toekomst brenge moge
Arrangement: Henk van der Maten & Roelof Elsinga
Eerste componist: John Zundel
Tweede componist: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoerende: Westlands Mannenkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Tekst:
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.
Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Lied 03
Titel: Beveel gerust uw wegen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans
(Nederlandse) Tekst: Bernard ter Haar
Uitvoering: Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst:
Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan
Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond’ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit
Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast

Lied 04
Titel: Hef je hoofd omhoog
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Steven L. Fry
(Nederlandse) Tekst: Steven L. Fry
Uitvoering: Samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem
en aanbid hem,
zing Hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid,
is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here,
Hij, de Koning komt
Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem
en aanbid hem,
zing Hosanna voor de Heer
Vol van heerlijkheid,
is zijn majesteit
Breng nu ere aan de Here,
Hij, de Koning komt

Lied 05
Titel: Nog even en Gods dag breekt aan
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Pieter Stolk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Nog even en Gods dag breekt aan
al moet je nog een loopbaan gaan.
Nog even en dan zal Gods Zoon
Zich plaatsen op de hemeltroon.
Nog even en God maakt ons rijk
Zijn volk beërft een Koninkrijk.
Herauten, kom wij moeten gaan,
nog even en Gods dag breekt aan.
Daar waar de Zon nooit ondergaat
en eindeloos te stralen staat.
Kom mee, Hij leeft, is opgestaan,
Gods grote dag breekt spoedig aan.
O, welk een eeuwig, zalig lot
te zingen voor de Here God.
Hij heeft de eerkroon weggelegd,
God heeft het ìn Zijn Woord gezegd

Lied 06
Titel: Psalm 81
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Zingt nu blij te moe,
't machtig Opperwezen,
enen lofzang toe;
om ons heilgenot
worde Jakobs God
gejuich geprezen.
Ik, Ik ben de Heer;
'k ben uw God, die heilig,
ijver voor Mijn eer;
die u door Mijn hand
uit Egypte land
leidde, vrij en veilig.
Opent uwen mond,
eist van Mij vrijmoedig
op Mijn trouwverbond;
al wat u ontbreekt,
schenk Ik, zo gij 't smeekt,
mild en overvloedig.

Lied 07
Titel: Zie de Zon
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Rikkert Zuiderveld
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: Suzanne van der Velde & kamerkoor Cantiago
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Zie de zon, zie de maan
zie de sterren in hun baan
sterren ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam
Hoor de zee, hoor de wind
hoor de regen als hij zingt
druppels ontelbaar, in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam
Ruik een bloem, ruik een vrucht
ruik de geuren in de lucht
geuren ontelbaar, zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam

Lied 08
Titel: Heer Jezus, Uw genade
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Friedrich Silcher
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg
Tot winst maakt Gij de schade
die ik verdroeg
in zwakte zal ik roemen
Het is volbracht
en zo mijn onmacht noemen
verborgen kracht
Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg
Toen ik U vastberaden
tot driemaal vroeg
Kan ik niet beter zonder
die doorn, o Heer
toen sprak Gij onomwonden:
Vraag dat niet meer
Hoe zwak, toch ben ik machtig
en sterk in U
hoe kwetsbaar, soms neerslachtig
toch weet ik nu
waartoe die doorn mij schaadde
die vuist mij sloeg
Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg

Lied 09
Titel: Psalm 145
Eerste componist: Jurriaan Berger
(Nederlandse) Tekst: Len Borgdorf
Uitvoerende: Psalmen voor Nu
Uitvoering: Koorzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
God ik adem om van U te zingen
Alle dagen zing ik dank op dank
Groter bent u dan in duizend levens
een mens bevatten kan
Wat U doet, gaat elke taal te boven
maar erover zwijgen wil ik niet
Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen
Uw goedheid met dit lied, dit lied
Hij vergeeft, hij vergeeft
veegt weg wat wij verkeerd doen
n zijn liefde blijft hij dichtbij
dicht bij al zijn mensen
dicht bij alles wat hij leven gaf
Al wat adem kreeg en levenskrachten
dankt U dat het U als koning kent
Laten alle landen van de aarde
beseffen wie U bent
En als iemand valt of door het leven
krom gebogen wordt, dan helpt de Heer
Alle mensen die hem kennen
weten God is er altijd weer, steeds weer
Wat hij doet, wat hij doet
toont ons zijn grote liefde
Roep hem, roep maar
Hij zal er zijn
Hij geeft antwoord, hij beschermt je
Pak zijn hand, dan val je niet
Van zijn liefde zal ik blijven zingen
alle dagen zing ik hem mijn dank
God, ik adem om van u te zingen
Ik zing mijn leven lang

Lied 10
Titel: Het jaar neigt zich tot stille groet
Arrangement: Martin Setchell
Eerste componist: William Crowfot
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Kamerkoor Cantiago
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Het jaar neigt zich tot stille groet,
heb rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.
Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan 't gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.
De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,
en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

Lied 11
Titel: Genade is genoeg
Eerste componist: Gerald Troost
(Nederlandse) Tekst: Gerald Troost
Uitvoerende: Gerald Troost
Uitvoering: Solozang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
De genade van de vader is genoeg voor jou
Hij heeft voor jou de hoogste prijs betaald
Geen enkele prestatie voegt hier iets aan toe
Hij is jou voor gegaan en wil naast je staan
De genade van de vader is genoeg voor jou
En hij slaat zijn .. armen om jou heen
Dus leg je zware last maar aan zijn voeten neer
En rust maar even uit
En neem een nieuw besluit
En rust maar even uit
En neem een nieuw besluit
Je bent uitgeteld
en teleurgesteld
Want de tegenwind blies wanhoop in je hart
Je leven is niet grauw
Hij houdt zoveel van jou
Leun maar op hem
De genade van de vader is genoeg voor jou
Hij heeft voor jou de hoogste prijs betaald
Geen enkele prestatie voegt hier iets aan toe
Hij is jou voor gegaan, jouw schuld is weggedaan
Hij is jou voor gegaan en hij wil naast je staan
Het is niet te laat
Als je een keuze maakt
En je hem vertrouwd in alles wat je doet
Er komt een nieuwe dag
Als hij je helpen mag
Steun maar op hem
Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn
En ik zal je rust geven
Want mijn juk is zacht
en mijn last is licht

Lied 12
Titel: De kracht van uw liefde
Arrangement: Martin Mans & Marco den Toom
Eerste componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende: The Martin Mans Formation
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
Houd mij vast
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Lied 13
Titel: Daar is kracht
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Lewis E Jones
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Lied 14
Titel: Heerser over alle dingen
Eerste componist: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda
(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda
Uitvoerende: Kees Kraayenoord
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Heerser over alle dingen,
God van de oneindigheid,
van Uw liefde wil ik zingen,
buigen voor Uw majesteit.
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
voor altijd blijft Uw trouw bestaan.
Uw naam weerklinkt door het heelal:
'Die was en is en komen zal.'
U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik.
De natuur spreekt zonder woorden,
vol verwond'ring luister ik.
U schiep leven door Uw Woord,
bracht het licht en duister voort.
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt,
weerspiegelt het Uw heerlijkheid.
In het lijden van dit leven,
in een dal van duisternis,
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis.
Leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant.
Ik hoef geen gevaar te vrezen,
als Uw huis mijn schuilplaats is

Lied 15
Titel: Groot en geweldig
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Marcel & Lydia Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel & Lydia Zimmer
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koorzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
God heeft ons Zijn woord gegeven
Het begint bij Genesis
En tot en met Openbaring
Zie je wie en wat Hij is
’t Is niet altijd even simpel
soms begrijp je ’t niet meteen
maar Zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen
Hij is groot en geweldig
Goed voor iedereen
Geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
En wij willen Hem kennen
Elke dag steeds meer
En wij zullen Hem prijzen
Want Hij is de hoogste Heer
God heeft ons Zijn trouw bewezen
Dwars door de geschiedenis
En we mogen gaan ontdekken
Hoe fantastisch goed Hij is
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft
En Hij laat ons nooit alleen
Ja, Zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen
Hij is groot en geweldig
Goed voor iedereen
Geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
En wij willen Hem kennen
Elke dag steeds meer
En wij zullen Hem prijzen
Want Hij is de hoogste Heer
Hij is groot en geweldig
Goed voor iedereen
Geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
En wij willen Hem kennen
Elke dag steeds meer

En wij zullen Hem prijzen
Want Hij is de hoogste Heer
Hij is groot en geweldig
Goed voor iedereen
Geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
En wij willen Hem kennen
Elke dag steeds meer
En wij zullen Hem prijzen
Want Hij is de hoogste Heer

