Lied 01
Titel: Ik weet in wie ik geloofd heb
Arrangement: Rob Buis
Eerste componist: J McGranahan
(Nederlandse) Tekst: M S Bromet
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solozang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst
Ik weet niet waarom Gods gena
aan mij ook werd betoond
en Hij mij, klein en zondig mens
steeds zoveel liefde toont
Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd
tot die dag bewaard voor mij
Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn
die Hij voor mij bereidt
welk kruis ik draag, voordat ik Hem
zal zien in heerlijkheid
Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd
tot die dag bewaard voor mij
Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd
tot die dag bewaard voor mij

Lied 02
Titel: Voetstappen in het zand
Arrangement: Johan W Pots
Eerste componist: M Zonnenberg
(Nederlandse) Tekst: P Kouwen
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stadskanaal
Uitvoering: Koorzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst
Ik droomde eens en zie
ik liep aan het strand bij lage tij
Ik was daar niet alleen
want ook de Heer liep aan mijn zij
We liepen samen ‘t leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee
De Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd’
van diepe smart en hoop
Maar als ik goed het spoor bekeek
zag ik langs heel de baan
daar waar het juist het moeilijkst was
maar een paar stappen staan
Ik zei toen ‘Heer waarom dan toch’
Juist toen ‘k U nodig had
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op ’t zwaarste deel van ’t pad
De Heer keek toen vol liefd’ mij aan
en antwoord’ op mijn vragen
Mijn lieve kind, toen ’t moeilijk was
toen heb ik jou gedragen

Lied 03
Titel: U bent mijn schuilplaats, Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Michael Ledner
Uitvoerende: Zeeuws koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst
You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you
I will trust in you
Let the weak say I am strong
in the strength of the Lord
U bent mijn schuilplaats, Heer
U vult mijn hart steeds weer,
met een verlossingslied
En telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben,
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer
You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you

Lied 04
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,
Hij 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 05
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 06
Titel: Zingt volop Gods lof
Eerste componist: Charles Hubert Parry
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Vocaal ensemble Magnificat
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst
Zingt volop Gods lof
de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem
een lied in de mond,
gij engelen, machten
voor Zijn aangezicht
en zingt u te buiten
in ‘t hemelse licht.
Zingt volop Gods lof.
Laat horen de klank
van snaren en fluit
betoon Hem uw dank.
Met al wat geluid geeft
sla aan het akkoord
van wat Hij gedaan heeft,
en zing het dan voort
Zingt volop Gods lof
want waardig is Hij
mijn blijvende dank,
door Hem toch zijn wij
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd.
Besteed dan uw adem
aan zingen voor Hem.
Amen, amen.

Lied 07
Titel: Onze Vader
Eerste componist: Daniël Rouwkema
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Magnificat
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Onze Vader in de hemel,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Lied 08
Titel: Er is een Verlosser
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Melody Green
(Nederlandse) Tekst: Anneke Muurling
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Er is een Verlosser
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
Jezus, mijn Verlosser
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.
Dank U, o mijn Vader
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning
dienen voor eeuwig en eeuwig
Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan

Lied 09
Titel: O machtig God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jean-Paul-Egide Martini
(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
Wij danken U voor uw Zoon
die zijn leven gaf
en ons redden kan
van dood en graf
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
Wij danken U voor uw Geest
die ons leiden wil,
maak ons rein
en hoor ons om Jezus’ wil
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer

Lied 10
Titel: De dag die wij van U ontvingen
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Clement Scholefield
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
De dag vanuit uw hand ontvangen
wordt door de nacht nu aangeraakt
Wij danken U met onze zangen
die over licht en donker waakt
Wanneer wij ons te slapen leggen
wendt zich de aarde naar de zon.
Haar licht zal and’re mensen zeggen
dat Gij het duister overwon
Ontluiken elders dan haar stralen
en wachten mensen op het licht
gun hun zo lang zij adem halen
het lichten van uw aangezicht
Op aarde blijft de lofzang klinken
nooit zal zij onderbroken zijn,
zoals wie nu uw troon omringen
zich laven aan uw zonneschijn

Lied 11
Titel: Geprezen zij de Heer
Arrangement: Henk Ruiter
Eerste componist: Benjamin Britten
(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau
Uitvoering: Samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst
Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.
Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor Hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.
Halleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld op zich nam.

Lied 12
Titel: De nieuwe dag
Arrangement: Jacob Schenk
Eerste componist: Enrico Morricone
(Nederlandse) Tekst: M de Koe
Uitvoerende: Ichtus en At Once
Uitvoering: Koorzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst
Als de Heer straks komt
dan zal er geen pijn en leed meer zijn
bevrijdt Hij de wereld van zorg
voor eeuwig en altijd
Hoe mooi zal dat dan zijn
hoe groot zal dat dan zijn
deze dag
voor altijd zonneschijn.
De liefde Gods
overwint het kwaad
voor eeuwig
en altijd
Tot die dag er is
o mensen blijf hem toch verwachten hier
en prijs hem met woord en met zang
Aan hem hoort alle eer
want wie in hem gelooft
is eeuwigheid beloofd
deze dag
voor altijd zonneschijn.
De liefde Gods
overwint het kwaad
voor eeuwig
en altijd

Lied 13
Titel: Vreugde van mijn hart
Eerste componist: Kinga Bán & Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Kinga Bán
Uitvoering: Solozang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst
Ziet U mijn rusteloze hart,
dat naar U vraagt, op antwoord wacht.
Luister o Heer, waar moet ik heen?
Ik heb U nodig, U alleen.
Geef mij het levend water, Heer.
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.
Houd mij met beide handen vast
en troost mijn rusteloze hart.
Jezus, laat uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn.
U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn.
Vrede vervult mijn hart,
liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,
U, de vreugde van mijn hart.
Water dat opwelt uit een bron;
de plaats waar ik U tegenkom.
Water dat sprankelt en dat leeft;
het nieuwe leven door de Geest.
Jezus, laat uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn.
U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn.
Vrede vervult mijn hart,
liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,
U, de vreugde van mijn hart.
Vrede vervult mijn hart,
liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,
U, de vreugde van mijn hart.
Vrede vervult mijn hart,
liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,

U, de vreugde van mijn hart.

Lied 14
Titel: Eens als de bazuinen klinken
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts
duizend stemmen ons omringen
ja en amen wordt gezegd
rest er niets meer dan te zingen
Heer, dan is uw pleit beslecht
Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan
Heer, laat ons dan niet ontbreken
want de traagheid grijpt ons aan
Van die dag kan niemand weten
maar het woord drijft aan tot spoed
zouden wij niet haastig eten
gaandeweg Hem tegemoet
Jezus Christus, gistren, heden
komt voor eens en komt voor goed

