Lied 01
Titel: Van U wil ik zingen
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst
Van U wil ik zingen,
wie d eng’len omringen,
al juichend getuigend,
Uw goedheid, o Heer.
'k Wil loven en danken,
met woorden en klanken
en prijzen Uw goedheid
en liefde steeds meer
Mag hier dan mijn zingen,
Uw heem’len doordringen
en juub’lend zich mengen,
met hemelse toon,
tot ‘k eenmaal hierboven,
U eeuwig mag loven,
als ‘k juichend zal staan,
bij Uw stralende troon.

Lied 02
Titel: Blijf mij nabij
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: William Henry Monk
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoerende: Chosen Gospel Choir & Vox Jubilans
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst
U heb ik nodig,
uw genade is
mijn enig licht in
nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn
leidsman zijn dan Gij
In nacht en ontij,
Heer, blijf mij nabij.
Ik vrees geen kwaad,
want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn
nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel,
dood, wat dreigt ge mij
Ik triomfeer,
mij is de Heer nabij.
Houd, Heer, Uw kruis hoog
voor mijn brekend oog,
licht in het duister,
wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan,
de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven,
Heer, wijs Gij nabij.

Lied 03
Titel: Geprezen zij God
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Charles H. Parry
(Nederlandse) Tekst: Gert Landman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst
Geprezen zij God!
Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem
die alles ons geeft.
Laat jub’len het orgel,
laat harp en trompet
de glorie doen klinken,
van Hem die ons redt.
Geprezen zij God!
Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd
ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping,
om hemels genot,
zijn gunst en vergeving:
geprezen zij God

Lied 04
Titel: Hoor, hoor mijn ziel
Arrangement: P. Stolk
Eerste componist: Henry Smart
Uitvoerende: Vox Jubilans
Uitvoering: Koorzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst
Heer, hoor mijn ziel, hoor ons om eng’len zingen
Met helder blij gezang en stil gebed
Zijn dienaars die des Vaders troon omringen
altijd ook daar waar ik mijn schreden zet
Eng’len van Jezus houden de wacht
zingen hun welkom de pelgrims in de nacht
Zingt, eng’len zingt, straks zult g’ons welkom heten
omhoog waar ons de hemel vreugde biedt
waar strijd en dood en rouw zal zijn vergeten
O zingt ons van de hemel in uw lied
Eng’len van Jezus houden de wacht
zingen hun welkom de pelgrims in de nacht
Als soms op aard’ de wolken ’t licht verduist’ren
dan zien wij op tot hem die ’t al gebiedt
Zijn eng’len zingen, laat ons naar hem luist’ren
De Heer is God, hij doet de nacht teniet
Eng’len van Jezus houden de wacht
zingen hun welkom, de pelgrims in de nacht
zingen hun welkom als pelgrims
in de nacht

Lied 05
Titel: Van u zijn alle dingen
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: J. G. Bastiaans
(Nederlandse) Tekst: Jan de Liefde
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst
Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.
U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid

Lied 06
Titel: My life is in your hands
Arrangement: Tore Aas
Eerste componist: Kirk Franklin
(Nederlandse) Tekst: Kirk Franklin
Uitvoerende: Chosen Gospel Choir
Uitvoering: Koorzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst
You don’t have to worry
and don’t you be afraid
Joy comes in the morning
troubles they don’t last always
For there’s a friend named Jesus
who will wipe your tears away
And if your heart is broken
just lift your hands and say
Oh, I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands
With Jesus I can take it
with Him I know I can stand
No matter what may come my way
my life is in your hands
So when your tests and trials
they seem to get you down
and all your friends and loved ones
are nowhere to be found
Remenber there’s a friend named Jesus
who will wipe your tears away
And if your heart is broken
just lift your hands and say
Oh, I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands
With Jesus I can take it
with Him I know I can stand
No matter what may come my way
my life is in your hands
I know that I can make it
I know that I can stand

No matter what may come my way
My life is in your hands
With Jesus I can take it
with Him I know I can stand
No matter what may come my way
my life is in your hands
I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands
With Jesus I can take it
with Him I know I can stand
No matter what may come my way
my life is in your hands
my life is in your hands
my life is in your hands
my life is in your hands

Lied 07
Titel: Kom tot de Vader
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Russel Fragar
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst
Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt
En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verander daar iets aan
Omdat Hij van je houd
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar wanner jij komt
Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Z'n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij z'n eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt
Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al pijn

Is bij Hem bekend
De liefde die Hij heeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

Lied 08
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!

