Lied 01
Titel: Blijf met uw genade bij ons/Bleib mit deiner Gnade bei uns
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Gelders Vocaal Ensemble
Uitvoering: Samen en koorzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Bleib mit deiner Gnade bei uns,
Herr Jesu Christ.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns,
Du treuer Gott.
Blijf met uw genade bij ons,
Heer onze God.
O, blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.
Stay with us o Lord Jesus Christ,
night will soon fall.
Then stay with us o Lord Jesus Christ,
light in our darkness.
Blijf met uw genade bij ons,
Heer onze God.
O, blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.

Lied 02
Titel: Houd me dicht bij U
Eerste componist: Kelly Carpenter
(Nederlandse) Tekst: Kelly Carpenter
Uitvoerende: Centre Gospel Choir
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst
Houd me dicht bij U
Laat me nooit meer gaan
Voor U leg ik mijn leven neer
verlangend naar Uw vriendschap, Heer
U alleen begrijpt
wat ik nodig heb
Uw liefde die mij warmte geeft
als U mij in Uw armen neemt.
Leid mij naar Uw hart
breng me terug naar U
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel
houd mij heel dicht bij U
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel
houd mij heel dicht bij U
houd mij heel dicht bij U

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: Jezus mijn verblijden
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Gelders vocaal ensemble
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Jezus, mijn verblijden,
voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt
't hart dat in verlangen
naar U is bevangen,
dat U zo bemint
Lam, o kom, mijn Bruidegom.
Buiten U is niets op aarde
zo beminnenswaardig.
Als gij mij wilt hoeden
ben ik voor het woeden
van de vijand vrij
Laat de Satan tieren
en zijn zege vieren
Jezus staat mij bij
Lijkt het wel of dood en hel
over mij schijnt los te breken
Jezus is mijn vrede

Lied 05
Titel: Glorie aan God
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Mark Williams
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoerende: JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Glorie aan God,
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God
Kondigt het aan door de kracht van zijn naam
heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie
Satan, hij beeft, want hij weet Jezus leeft
Hij’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig
Jezus is Heer, redder en Heer
overwinnaar zal hij zijn,
over zonde, dood en pijn,
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer
Glorie aan God,
Glorie aan God
Glorie aan God,
Glorie aan God
Heersen met Hem op de troon en zijn stem
spreekt van liefde, vervuld ons met glorie
Heilig en vrij, alle tranen voorbij
eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding
Waardig het Lam, waardig het Lam
overwinnaar zal hij zijn,
over zonde, dood en pijn,
Heel het rijk der duisternis
weet wie Jezus Christus is
Hij is de hoogste Heer
Glorie aan God,
Glorie aan God
Glorie aan God
Glorie aan God

Lied 06
Titel: Dank U Heer voor al wat leeft
Arrangement: Minne Veldman
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Dank U, Heer, voor al wat leeft
dank voor alles wat Gij geeft
voedsel, vreugde, overvloed
Gij zijt overstelpend goed
Dank U wel voor al wat groeide
wind en wolken, licht en lucht
velden vol van goede vrucht
dank dat duizend bloemen bloeiden
Armen in uw koninkrijk
zijn reeds U, de koning rijk
wie zachtmoedig is beërft
land waarin geen kind meer sterft
wie hier treurt mag binnentreden
wie een hart heeft recht en rein
zal daar zonder zorgen zijn
eindelijk een land van vrede

Lied 07
Titel: Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Henk J Hazeleger
(Nederlandse) Tekst: Henk J Hazeleger
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
in uw nabijheid wil ‘k zijn
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer

Lied 08
Titel: De rivier
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Brain Doerksen
Tweede componist: Michael Hansen
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader kom, ontmoet mij hier
Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
‘t Is een stroom van uw genade,
waar ‘k U steeds ontmoeten mag.
Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
‘k Wil U daar ontmoeten, Heer
Kom ontvang een heel nieuw leven
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt, ontmoet mij hier
Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
‘k Wil U daar ontmoeten, Heer
Leid mij steeds weer naar het water
‘k Wil U daar ontmoeten, Heer

Lied 09
Titel: Gebed om zegen
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Gerrit Dekker
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang
Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer.
Jezus kom tot mij als de bron van leven
die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Lied 10
Titel: Zouden wij ook eenmaal komen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: R Lowry
(Nederlandse) Tekst: C S Adema van Scheltema
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Zouden wij ook eenmaal komen
waar de levensstroom ontspringt
en aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk Zijn lof steeds zingt
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt
Zalig, heerlijk zal ‘t ons wezen
daar, verlost van zond’ en pijn,
Zouden wij ook eenmaal komen
rein van alle smet genezen,
meer dan d’ englen Gods te zijn.
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt
Laat ons in die hope leven
God, Die ons de vreugde biedt
wil Zijn Geest als pand ons geven
dat genade ons is geschied
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt

Lied 11
Titel: Ik zal er zijn
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Suzanne van der Velde
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

Lied 12
Titel: Veilig in uw nabijheid
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Bert Noteboom
Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst
Dank U voor uw ontfermende liefde
onpeilbaar in de hoogte en diepte.
In al mijn vreugde en in alle pijn
wilt U met mij zijn
Veilig in uw nabijheid
veilig ben ik bij U
Veilig in stormen en verdriet
beveiligd ieder uur
Zoals een vader zorgt voor zijn kind'ren
ontfermt U zich ook over mijn leven;
U houdt mij vast in al de strijd;
tot in eeuwigheid!
Veilig in uw nabijheid
veilig ben ik bij U.
Veilig in stormen en verdriet
beveiligd ieder uur
Veilig in uw nabijheid,
veilig ben ik bij U.
Veilig in stormen en verdriet
beveiligd ieder uur

Lied 13
Titel: Als g'in nood gezeten
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C Malan
(Nederlandse) Tekst: P J Mouton
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Als g’ in nood gezeten
Geen uitkomst ziet
Wil dan nooit vergeten
God verlaat u niet
Vrees toch geen nood
’s Heren trouw is groot
En op ’t nachtlijk duister
Volgt het morgenrood
Schoon stormen woeden
Ducht toch geen kwaad
God zal u behoeden
Uw toeverlaat
God blijft voor u zorgen
goed is de Heer
En met elke morgen
Keert zijn goedheid weer
Schoon g’in ’t verdriet
Nergens uitkomst ziet
Groter dan de helper
Is de nood toch niet
Wat ons ontviele
Redder in nood
Red slechts onze ziele
Uit zond’ en dood

