Lied 01
Titel: Opgevaren naar de hemel
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst
Opgevaren naar de hemel,
naar de Vader, naar de troon.
Wil in mij een plaats bereiden,
zodat U ook in mij woon'.
Leer ons uw beloften grijpen,
Vader, U vergeet ons niet!
Als wij zingen tot uw eer,
wil dan horen naar ons lied.
Heer, omgeef ons met uw liefde
leer ons prijzen uwe Naam.
Sterk ons met uw Woord en Geest,
als wij door dit leven gaan.
Onze Vader, hoor ons bidden
en geef ons uw wond're kracht.
Onze Vader in de hemel,
kom tot ons, de wereld wacht.

Medley – Lied 02
Titel: a. Heer, wijs mij uw weg b. Psalm 25 c. Heilige geest van God
Arrangement: a,c. Marcel Zimmer b. Martin Zonnenberg c. Paul Armstrong
Eerste componist: a. Niek & Elbert Smelt b. Traditional
(Nederlandse) Tekst: a. Hans Maat b. Willem Barnard c. Yvonne Hoekendijk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Teksten
a.
Heer, toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef;
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
Toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.
b.
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.
c.
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.

Iied 03
Titel: Hemelse Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J. Hayford
(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg
Uitvoerende: Zeeuws Projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst
Hemelse Vader, wij brengen U de eer,
buigen ons samen voor uwe troon terneer.
U bent de Koning, U zij de eer en kracht.
Kom in uw glorie Heer, met uwe liefd' en macht.
Zing Halleluja, Hij komt in heerlijkheid.
Bestijg uw troon, Heer,
U zij de heerlijkheid.
Wij zijn de kind'ren van d' opgestane Heer.
U bent de Koning en wij zingen U de eer.
Nu en voor eeuwig bezingen wij uw macht.
Jezus, de Koning die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen nu in onze tijd.
Jezus is koning nu en in der eeuwigheid.

Lied 04
Titel: Kom tot de vader
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Russel Fragar
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende: Zeeuws Projectkoor & FaVor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst
Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

Lied 05
Titel: In bidden en in smeken
Arrangement: Joost van Belzen
Eerste componist: Melchior Teschner
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst
In bidden en in smeken,
maak onze harten één.
Wij hunk’ren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.
Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

Lied 06
Titel: Mijn Vader, dank U wel
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Frannie Vink-Faasen
(Nederlandse) Tekst: Frannie Vink-Faasen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent,
mijn Vader, dank U wel.
‘k Dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid,
mijn Vader, dank U wel.
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust,
ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult,
mijn Vader, dank U wel.
Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer,
wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer,
‘k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer,
mijn Vader, dank U wel.
Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan,
mijn Vader, dank U wel.

Lied 07
Titel: Need You here
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Reuben Morgan
(Nederlandse) Tekst: Reuben Morgan
Uitvoerende: FaVor
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst
I need You here
I need You here
You're like the rain that falls
Fall on this heart and make me new
I look to You,
I look to You
You're king above the earth
You have put heaven in my heart
I only want to be where You are
Holy, holy is the Lord
King of glory,
Forever Saviour of the world
Though mountains may be moved
And fall into the raging seas
You'll never let me fall
You hold me in Your nail scarred hands
I only want to be where You are
I only want to be where You are
I only want to be where You are
Holy, holy is the Lord,
King of glory, Forever,
Saviour of the world
Holy, holy is the Lord,
King of glory,
Forever,
Saviour of the world

Lied 08
Titel: Zouden wij ook eenmaal komen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Robert Lowry
(Nederlandse) Tekst: C. S. Adama van Scheltema
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
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 zonde en pijn,
rein van alle smet genezen,
meer dan d' eng’len 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 haar 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 09
Titel: Zegenbede
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Catharine van Renes
(Nederlandse) Tekst: Catharine van Renes
Uitvoerende: Zeeuws Projectkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst
De Here zeeg'ne en behoede u.
De Heer doe zijn aanschijn over u lichten
en geev' u vrede.
De Heer zal uwe uitgang en ingang bewaren
van nu aan tot in alle eeuwigheid.
Amen, amen.

Lied 10
Titel: Wij leven van de wind
Arrangement: Joost van Belzen
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra & Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

