Lied 01
Titel: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: J W Franck
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Verlos mij van mijn bange pijn
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn
O Gij, wien aard' en hemel zingen
verkwik mij met uw heil'ge gloed
Kom met uw zachte glans doordringen
o Zon van liefde, mijn gemoed
Vervul, o Heiland, het verlangen
waarmee mijn hart uw komst verbeidt
Ik wil in ootmoed U ontvangen
mijn ziel en zinnen zijn bereid
Blijf in uw liefde mij bewaren
waar om mij heen de wereld woedt
O, mocht ik uwe troost ervaren
doe intocht, Heer, in mijn gemoed

Lied 02
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 03
Titel: Heer U bent altijd bij mij
Eerste componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
Heer, U doorgrondt en kent mij
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten
mijn liggen en mijn gaan
De woorden van mijn mond, o Heer
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan
ik weet dat U daar bent
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
elke dag
Heer U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door U geweven
U bent oneindig groot
ik dank U voor dit wonder, Heer
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal
dat U steeds bij mij bent
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
elke dag
Heer, doorgrond en toets mijn hart
wat ik denk en doe en zeg
Laat me zien waar ik niet moet gaan
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
U bent voor mij en naast mij

en om mij heen
Heer, U bent altijd bij mij
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen
elke dag.

Lied 04
Titel: Alles wat adem heeft love de Here
Arrangement: Jos van de Kooy
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Koor Capella
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, halleluja!
Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
zij keren eens tot aarde weer;
rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wank’len in hun waan,
roepen wij dan de Here aan.
Halleluja, halleluja!
Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot zijn aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja, halleluja!
Roem dan, gij mensen, en lofzingt tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu Amen,
zingen nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die hem vreest
Vader en Zoon en Heil’ge Geest!
Halleluja, halleluja!

Lied 05
Titel: Groot en geweldig
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Marcel & Lydia Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel & Lydia Zimmer
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koorzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst
God heeft ons Zijn woord gegeven
Het begint bij Genesis
En tot en met Openbaring
Zie je wie en wat Hij is
’t Is niet altijd even simpel
soms begrijp je ’t niet meteen
maar Zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen
Hij is groot en geweldig
Goed voor iedereen
Geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
En wij willen Hem kennen
Elke dag steeds meer
En wij zullen Hem prijzen
Want Hij is de hoogste Heer
God heeft ons Zijn trouw bewezen
Dwars door de geschiedenis
En we mogen gaan ontdekken
Hoe fantastisch goed Hij is
Hij zal doen wat Hij beloofd heeft
En Hij laat ons nooit alleen
Ja, Zijn liefde klinkt
door heel de bijbel heen
Hij is groot en geweldig
Goed voor iedereen
Geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
En wij willen Hem kennen
Elke dag steeds meer
En wij zullen Hem prijzen
Want Hij is de hoogste Heer
Hij is groot en geweldig
Goed voor iedereen
Geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
En wij willen Hem kennen
Elke dag steeds meer

En wij zullen Hem prijzen
Want Hij is de hoogste Heer
Hij is groot en geweldig
Goed voor iedereen
Geeft ons elke dag Zijn liefde
Hij is altijd om ons heen
En wij willen Hem kennen
Elke dag steeds meer
En wij zullen Hem prijzen
Want Hij is de hoogste Heer

Lied 06
Titel: Hef je hoofd omhoog
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Steven L Fry
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst
Hef je hoofd omhoog
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem
Zing Hosanna voor de Heer
Vol van heerlijkheid
is zijn majesteit
Breng nu ere aan de Here
Hij, de Koning komt
Hef je hoofd omhoog
want de Koning komt
Buig nu voor Hem en aanbid Hem
Zing Hosanna voor de Heer
Vol van heerlijkheid
is zijn majesteit
Breng nu ere aan de Here
Hij, de Koning komt

Lied 07
Titel: Heer wij loven Uw majesteit
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Otis Skillings
(Nederlandse) Tekst: Otis Skillings
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst
Lord we praise you
Lord we praise you
Lord we praise you
we praise you, Lord
Heer wij loven
Heer wij loven
Heer wij loven
Uw majesteit
Lord we love You
Lord we love You
Lord we love You
we love You, Lord
Wij aanbidden
Wij aanbidden
Wij aanbidden
Uw heilge Naam
Lord we praise you
Lord we praise you
Lord we praise you
we praise you, Lord

Lied 08
Titel: Roept uit aan alle stranden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst
Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord
als aller volken vriend
De volken mogen leren
wat tot hun vrede dienst
wat tot hun vrede dienst
Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

Lied 09
Titel: Een uitgebluste ster, alleen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst
Een uitgebluste ster, alleen
door God en mens verlaten
een ster die valt – waarom, waarheen
Ik val in ongenade
Zon, bron van louter licht
de hemel gloort, de morgen daagt
licht, licht, een zee van licht
ik val – uw licht zal dragen
Er is in dit heelal een hand
die vangt als ik zal vallen
die draagt mij naar een hemels land
vol sterren, duizendtallen.
Zon, bron van louter licht
de hemel gloort, de morgen daagt
licht, licht, een zee van licht
ik val – uw licht zal dragen

Lied 10
Titel: Heer onze God hoe heerlijk is uw naam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Fred C. Atkinson
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd
tonen het wonder van uw heerlijkheid
U komt ons Heer, in Christus tegemoet,
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed
U roept ons mensen in uw heerlijkheid
leven om Jezus' wil in eeuwigheid
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Lied 11
Titel: Heer uw licht en uw liefde schijnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Graham Kendrick
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven,
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint

Lied 12
Titel: Ik zie in zoveel dingen
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: Cornelis de Pauw
Tweede componist: Ds. A.F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Breda - Grote Kerk
Tekst
Ik zie in zoveel dingen,
de vingers van Gods hand.
Hij zaait Zijn zegeningen,
de wereld is Zijn land.
Al ligt het zaad verborgen,
ik weet wel dat het wacht,
wacht op de zon die morgen,
verrijst in volle pracht.
Ik zie in zoveel dingen,
de handen van de Heer,
ik zal, ik moet wel zingen
en zingend zie ik méér.
Het zaad groeit zienderogen,
de halmen opgericht.
Lof zij God in den hoge,
de oogst is levenslicht.

Lied 13
Titel: Als je bidt zal Hij je geven
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Elly & Rikkert Zuiderveld
(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst
Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur,
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja.
Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur,
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja.

Lied 14
Titel: Ik geloof in God de Vader
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra
Uitvoering: Samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer
Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam,
Zoon van God en Zoon des mensen,
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.

Lied 15
Titel: Hij kwam bij ons heel gewoon
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: Miranda Vlieger & Vocals
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Hij kwam bij ons, heel gewoon
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.
Zie onze God, de Koningsknecht
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.
Zie je de wonden zo diep
De hand die aard en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De man, die onze zonden droeg.
Zie onze God, de Koningsknecht
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er need'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Zie onze God, de Koningsknecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door zijn liefd' en kracht.

