Lied 01
Titel: God is getrouw
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant

Lied 02
Titel: View me Lord
Eerste componist: Richard Loyd
(Nederlandse) Tekst: Thomas Campion
Uitvoerende: Martini Jongenskoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
View me Lord, a work of thine
Shall I then lie drown’d in night
Might thy grace in me but shine
I should seem made all of light
Cleanse me Lord, that I may kneel
At thine altar pure and white
They that once thy mercies feel
Gaze no more on earth’s delight
Worldly joice like shadows fade
When the heav’nly light appears
But the cov’nants thou hast made
Endless, know nor days nor years
In thy word Lord is my trust
To thy mercies fast I fly
Though I am but clay and dust
Yet thy grace can lift me high

Lied 03
Titel: Daar ruist langs de wolken
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart
Kent gij, kent gij,
die Naam nog niet
Die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied
Die naam is naar waarheid
mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig
te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars,
dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door
Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij,
die Jezus niet,
die om ons te redden,
de hemel verliet
Eens buigt zich ook alles
voor Jezus in 't stof
en d' Engelen zingen
voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus
verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend
de jubeltoon aan
Jezus, Jezus,
Uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen
en engelen Heer!

Lied 04
Titel: De ware kerk des Heren
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley
Uitvoerende: Martini jongenskoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
De ware kerk des Heren
in Hem alleen gegrond
geschapen Hem ter ere
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om
Door God bijeen vergaderd
één volk dat Hem behoort
als kind’ren van één Vader
één doop, één Geest, één woord
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs
Met God zijn wij verbonden
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Lied 05
Titel: Heer ik hoor van rijke zegen
Arrangement: Jacob Schenk
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: De Urker zangers
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.
Ga mij niet voorbij, o Vader
Zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met uw koorden nader
stort uw liefd’ ook in mijn hart
Ook in mij, ook in mij,
stort w liefde ook in mij
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

Lied 06
Titel: Heilige Geest van God
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Paul Armstrong
(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Lied 07
Titel: Alle roem is uitgesloten
Arrangement: Jacob Schenk
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: De Urker zangers
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
Alle roem is uitgesloten
onverdiende zaligheen
heb ik van mijn God genoten
‘k roem in vrije gunst alleen
Ja, eer ik nog was geboren
Eer God’s hand die alles schiep
iets uit niet tot aanzijn riep
heeft zijn liefde mij verkoren
God is liefd’ o eng’lenstem
mensentong verheerlijkt hem
Alzo lief had God de wereld
dat hij zijnen eigen zoon
voor die afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon
Ja, toen wij nog zondaars waren
schonk d’ontfermer ons gena
stierf zijn zoon op Golgotha
stierf voor ons die zondaars waren
God is liefd’ o eng’lenstem
mensentong verheerlijkt hem
Dat heet genadeloos ontferming
dat genade rijk en vrij
God schenkt redding en bescherming
schenkt z’ aan zondaars, schenkt z’ook mij
Ja wanneer mijn onvermogen
en mijn diep bederf mij smart
toont mij ’t godd’lijk vaderhart
zijn verlossend mededogen
God is liefd’ o eng’lenstem
mensentong verheerlijkt hem

Lied 08
Titel: Ga mij niet voorbij o Heiland
Arrangement: Jacob Schenk
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: De Urker zangers
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
Ga mij niet voorbij, o Heiland
ga mij niet voorbij
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland
Zegen nu ook mij.
Jezus, Heiland,
wees mij nu nabij!
Wijl Gij and'ren zegent,
Heiland, ga mij niet voorbij
Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland
voor des Vaders troon;
daar wilt Gij mijn Midd'laar wezen.
Hoor mij, Gij Gods Zoon.
Jezus, Heiland,
wees mij nu nabij!
Wijl Gij and'ren zegent,
Heiland, ga mij niet voorbij

Lied 09
Titel: Er komen stromen van zegen
Arrangement: Jacob Schenk
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: De Urker zangers
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.
Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn.
Op de valeien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer
Er komen stromen van zegen,
Zend ons de Heilstroom nu neer
Geef ons die grote verkwikking
Geef z’ ons voortdurend, O Heer.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

