Lied 01
Titel: Ik wil mij gaan vertroosten
Arrangement: Jan Wisse
Eerste componist: Antwerpen 1539
(Nederlandse) Tekst: Oud Nederlands
Uitvoerende: Voice Four
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst
Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot
Al heeft ‘t gestaan ten boosten
het mocht nog worden goed
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaân
Dat wil ik gaan begeven
o Jesu, zie mij aan
Mijn zuchten en mijn kermen
zie aan, genadig God
Eilaas, wil mijns ontfermen,
al heb ik uw gebod
versmaad te meen’ger ure
ik wil mij beet’ren gaan.
Dit doet mijn herte treuren
o Jesu, zie mij aan

Lied 02
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.

Lied 03
Titel: Lof zij de Heer
Arrangement: Peter Wildeman
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
1Hij heeft zijn woord u gegeven.
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon
heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

Lied 04
Titel: Vader dank U dat ‘k mag leven
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Charles Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst
Vader, dank U dat 'k mag leven
bij het licht van heel Uw Woord
Vader, dank U dat 'k mag weten
dat U altijd naar mij hoort
U belooft mij te geleiden
ook in droefheid en verdriet
Niets kan mij hier van U scheiden
'k wil U prijzen in dit lied
Vader, dank U voor Uw liefde
ons gegeven in Uw Zoon
Dank U dat ik mag geloven
zingen Jezus overwon
Bij U zal ik veilig wezen
aan Uw hand verdwaal ik niet
Met U heb ik niets te vrezen
'k wil U prijzen in mijn lied

Lied 05
Titel: Wij danken U
Eerste componist: Remco Hakkert
Uitvoerende: Lailly Voices, Zeeuws Projectkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
Voor Uw trouw o Heer,
door alle jaren heen.
Voor Uw zegen elke dag,
danken wij U.
Voor Uw liefde Heer,
dwars door het donker heen.
Voor Uw Zoon die alles gaf,
danken wij U.
Wij danken U, o hoogste Heer,
ons loflied prijst Uw naam,
want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond,
al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Wij danken U, o hoogste Heer,
ons loflied prijst Uw naam,
want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.
Wij danken U, o hoogste Heer,
ons loflied prijst Uw naam,
want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.
Want U komt toe de hoogste eer,
wij danken U, o Heer.

Lied 06
Titel: a. Leer mij Uw weg b.Psalm 25: 2
Arrangement: a. Peter Wildeman b. Martin Zonnenberg
Eerste componist: a, Joseph M Martin b. Traditional
(Nederlandse) Tekst: a. Rinus Verhage b, Willem Barnard
Uitvoerende: Grace Ladies Choir
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst
a
Wees ons genadig Heer
want groot is uw almacht
Kom in ons midden
schenk uw heil’ge geest
De Heer is goed en recht
daarom onderwijst Hij
De verlorenen
brengt hij veilig thuis
Leer mij Here uwe wegen
Leidt mij op een effen paân
Heer, ai, maak mij uwe wegen
door uw woord en geest bekend
Gij zijt mijn heil
Wie hem ned’rig valt te voet
zal hij onderwijzen
Looft, looft de Here,
halleluja Amen
De Heer is goed en recht
daarom onderwijst hij
Zie in gunst terneer
redt ons keer op keer
U komt toe de dank
lof, aanbidding, Heer
b
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt
leid mij in uw rechte leer
laat mij trouw uw wet betrachten
want Gij zijt mijn heil, o Heer
'k blijf U al den dag verwachten

Lied 07
Titel: Schuilplaats
Eerste componist: Elisa Krijgsman
(Nederlandse) Tekst: Elisa Krijgsman
Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst
Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste
Zijn in de schaduw van de Almachtige.
Ik wil zijn in de handen van mijn God, mijn Maker
Overnachten in zijn aanwezigheid
U bevrijdt mij uit de handen van belagers
U redt mij van de gruwelijke dood.
En de nachten hoef ik niet meer te vrezen,
Of de pijlen die op mij zijn gericht.
Want ik ben veilig bij U,
Beschut onder uw vleugels.
Ik ben veilig bij U,
U antwoordt als ik roep.
Ik ben veilig bij U
Veilig bij U
Als ik woon
in de schuilplaats van de Allerhoogste
U bent mijn toevlucht, U bent mijn vesting
U bent mijn God, op wie ik vertrouw
U wilt bevrijden, mij altijd redden.
In mijn nood bent U steeds heel dicht bij mij.
Want ik ben veilig bij U,
Beschut onder uw vleugels.
Ik ben veilig bij U,
U antwoordt als ik roep
Ik ben veilig bij U
Veilig bij U
Als ik woon
in de schuilplaats van de Allerhoogste.
Ik wil zijn in de schuilplaats van de allerhoogste
overnachten in Zijn aanwezigheid.

Lied 08
Titel: Gods zegen bidden we je toe
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst
Gods zegen bidden wij je toe
Hijzelf gaat steeds vooraan
hoe ook je weg zal gaan
Geen mens weet waar en wat en hoe
toch mag je altijd hopen
God doet de toekomst open
Je hebt in liefde trouw beloofd
een zwak en kwetsbaar woord
is hier door ons gehoord
Ontvang de vlam die nimmer dooft
vuur uit Gods hart ontsproten
Hij houdt ons ja omsloten

Lied 09
Titel: Breng dank aan de Eeuwige
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst
Breng dank aan de Eeuwige
breng dank aan de Heilige
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond
Breng dank aan de Eeuwige
breng dank aan de Heilige
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond
Want nu zegt de zwakke ik ben sterk
zegt de arme
ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan voor ons
Want nu zegt de zwakke ik ben sterk
zegt de arme
ik ben rijk
om wat de Here heeft gedaan voor ons
Breng dank aan de Eeuwige
breng dank aan de Heilige
breng dank aan onze Vader
die ons Jezus zond
Want nu zegt de zwakke ik ben sterk
zegt de arme ik ben rijk
wat de Here heeft gedaan voor ons
Breng dank

Lied 10
Titel: Heden gaat heel de hemel open
Arrangement: Martin Mans
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
Heden gaat heel de hemel open hoelang houdt gij uw hart nog dicht?
Dit kind, dat ons met vuur zal dopen,
straalt in ons midden als een licht;
nu wordt de vrede alom koning,
de aarde is de hemel rijk maar waar vindt deze prins een woning?
Geen keizer kiest zijn koninkrijk.
Maak plaats! Doe alle deuren open,
houd voor de Heer uw hart niet dicht.
Als onze weerstand is gebroken,
dan ziet zijn rijk het levenslicht.
Geen huis, geen herberg blijft gesloten,
de hemel is voor Hem te klein;
dit kind zal poorten openstoten God zal op aarde koning zijn!

Lied 11
Titel: Wordt maar stil
Eerste componist: Andrew Maycock
(Nederlandse) Tekst: Roel van Kesteren
Uitvoerende: Staff Songsters
Uitvoering: Koorzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst
Wordt maar stil
Hoor de God
die zachtjes fluistert
Pak zijn hand
stevig vast
Weet, hij laat je nooit meer gaan
Ben je soms ten einde raad
Is het donker om je heen
Kom tot rust bij Hem
Wacht, wordt maar stil
Hij die de sterren plaatst
Weet wat je bezig houdt
Geeft wat je nodig hebt
als jij hem vertrouwt
Dus, wordt stil
en ontvang
zijn liefde zonder grens
Geef je stem
Geef je hart
Geef aan Jezus alle eer
Als de duisternis weer valt
en je bent ten einde raad
Kom tot rust bij Hem
Kom tot rust bij Hem
Kom tot rust bij Hem
Wacht
wordt maar stil

Lied 12
Titel: U alleen bent God en Heer
Eerste componist: Harm Hoeve
(Nederlandse) Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos
Uitvoerende: Mannenkoor Looft den Heere
Uitvoering: Koorzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Grote God en trouwe Vader
stap voor stap kom ik U nader
Ik ervaar het meer en meer
U alleen bent God en Heer
Denkend aan de dag van morgen
Ben ik soms zo vol van zorgen
Maar U leert mij keer op keer
U alleen bent God en Heer
Zo mag ik ook steeds beleven
dat U kracht aan mij wilt geven
Ja, uw liefde zegt mij weer
U alleen bent God en Heer
Heer, vervul mijn groot verlangen
wil ook mij eens thuis ontvangen
Laat mij juichen tot uw eer
U alleen bent God en Heer
Laat mij juichen tot uw eer
U alleen bent God en Heer

Lied 13
Titel: Wees stil voor het aangezicht van God
Arrangement: J Bredewout
Eerste componist: D J Evans
(Nederlandse) Tekst: P van Essen
Uitvoerende: Vox jubilans
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal
Tekst
Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer’
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor hem neer
Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt
Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer
Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft
ons in dit uur
Wij staan nu op heilige grond
waar Hij verschijnt met vuur
Een eeuwig durend licht straalt van Zijn aangezicht
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt
Niet is onmogelijk voor wie gelooft in Hem
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment

Lied 14
Titel: Stil
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Reuben Morgan
(Nederlandse) Tekst: Gert van der Vijver
Uitvoering: Samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst
Verberg mij nu
onder uw vleugels Heer
houd mij vast
in Uw sterke hand.
Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God.
Vind rust mijn ziel
in God alleen.
Ken Zijn kracht,
vertrouw Hem en wees stil.
Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God.
Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God.
Dan word ik stil; U bent mijn God.

