Lied 01
Titel: Bron van liefde, licht en leven
Arrangement: Bert Kruis
Eerste componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Bron van liefde, licht en leven
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen
Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggegbleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Lied 02
Titel: God is de liefde
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Vocals
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
God is de liefde
Hij wou mij redden,
God is de liefde,
Hij zocht ook U.
'k Wil zingen telkens weer
God is de liefde,
God is de liefde,
Hij zocht ook mij
Jezus mijn Heiland
gaf Zich ten offer,
Jezus mijn Heiland
droeg al mijn schuld.
'k Wil zingen telkens weer
God is de liefde,
God is de liefde,
Hij zocht ook mij.
U wil ik prijzen
o eeuw'ge liefde,
U wil ik loven
mijn leven lang.
'k Wil zingen telkens weer
God is de liefde,
God is de liefde,
Hij zocht ook mij

Lied 03
Titel: Voor uw liefde Heer Jezus dank U wel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam
Voor uw woord van genade, dank U wel
Voor uw woord van genade, dank U wel
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer
O, Heer, wij prijzen uw naam

Lied 04
Titel: De kracht van uw liefde
Eerste componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende: JGK Immanuel, Vocals, Gerald Troost
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam
Voor uw woord van genade, dank U wel
Voor uw woord van genade, dank U wel
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer
O, Heer, wij prijzen uw naam

Lied 05
Titel: Ik zie goud in jou
Eerste componist: Gerald Troost
(Nederlandse) Tekst: Gerald Troost
Uitvoerende: Gerald Troost & Nelinda Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Ik zie goud in jou.
Want ik zie God door jou.
Ik zie goud want jij bouwt op de rots.
Ik zie jou gaan. In Jezus Naam.
Geruisloos in stilte,
verwarm jij de kilte om jou heen.
Ik zie jou gaan. Geduldig en trouw
Met vuur in jouw ogen , bezield en bewogen
Ik heb respect voor jou
Ik zie goud in jou.
Want ik zie God door jou.
Ik zie goud. Je bent als zout in jouw wereld.
Geef nooit op.
Kijk naar boven
Kijk door de wolken.
Dwars door de zorgen
en zie de zon die schijnt.
Geef nooit op
maar vervolg jouw reis
Op weg naar de eindstreep.
Op weg naar een groot feest
en de hoogste prijs.
Ik zie goud in jou.
Want ik zie God in jou.
Ik zie goud want jij bouwt op de Rots.
Ik zie jou gaan
In Jezus naam
Geruisloos in stilte, verwam jij de kilte
Ik zie goud in jou.
Want ik zie God door jou.
Ik zie goud want jij bouwt op de rots.
Ik zie goud in jou.

Want ik zie God door jou.
Ik zie goud, je bent als zout in jouw wereld

Lied 06
Titel: Zie de stroom van Jezus' liefde
Eerste componist: Robert Lowry
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen & Harold ten Cate
Uitvoerende: JGK Immanuel & Gerald Troost
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Zie de stroom van Jezus’ liefde,
overstelpend als een vloed,
toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met Zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van Zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid.
Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.
Door de sluizen van Gods goedheid
stroomde Zijn barmhartigheid.
Een rivier van diepe liefde
daalde uit de hemel neer.
Bracht ons vrede met de Vader
Schonk de wereld leven weer
Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn Verlosser pleit voor mij.
Hijn heeft zelf mijn straf gedragen,
Jezus, mijn gerechtigheid.
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

Lied 07
Titel: Overvloedig geef ik u
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Adrian Snell
(Nederlandse) Tekst: Elisabeth Harrison
Uitvoerende: JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Overvloedig geef ik u,
zoals de vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit
vrede zij u.
Overvloedig geef ik u
zoals de vader Mij zond, zo zend ik u.
Ga en deel mijn liefde uit
vrede zij u.

Lied 08
Titel: Dank U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: M. G. Schneider
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag
Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek
Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt
Dank U dat ons uw woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft
Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Lied 09
Titel: Geen liefde zo wonderlijk
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Adoniram Gordon
(Nederlandse) Tekst: Wim Kok
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij
Geen liefde zo ruim en rijk
ik kan er niet bij
Uw liefde, o Vader
is onverklaarbaar groot
uit liefde gaf Gij Uw Zoon
zelfs over tot de dood
Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde rijkt verder
en is zo nabij
Uw liefde, o Jezus
is mij te wonderbaar;
uit liefde stierf Gij aan 't kruis
en liet mijn zonden daar
Geen liefde zo wonderlijk
Uw liefde voor mij.
Geen liefde is inniger
en maakt werk'lijk vrij
Uw liefde, o Heil'ge Geest
verbrak al mijn verweer;
uit liefde won Gij mij in
voor Jezus als mijn Heer

