Lied 01
Titel: Zie ons wachten aan de stromen
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: G H bates
(Nederlandse) Tekst: M S bromet
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Zie ons wachten aan de stromen
aan de oevers der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
’t eng’lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Velen, die wij hier beminden
zijn ons reeds vooruit gegaan
straks, vereend met hen voor eeuwig
zullen w’ook voor Jezus staan
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d’ eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 02
Titel: Ons hart gaat naar U uit
Eerste componist: Gerald Troost
Uitvoerende: Gerald Troost
Uitvoering: Solozang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Ons hart
gaat naar U uit, ons hart
gaat naar U uit, want U kent ons
U bent onze redder in nood
Ons hart
gaat naar U uit, ons hart
gaat naar U uit, want U vond ons
doorgrondt ons, uw liefde is groot
Wees onze gids, toon ons de weg
Wij moeten gaan
U bent ons licht
U bent het doel van ons bestaan
Ons hart
verlangt naar U, ons hart
verlangt dat U, in dit uur Heer
het vuur weer in ons ontsteekt
Ons hart
verlangt naar U, ons hart
verlangt dat U, ons zult leiden
bevrijden, U kent ons verdriet
Als ons gevoel ons nu bedriegt,
raak ons dan aan
Laat ons uw stem, laat ons uw woorden
weer verstaan
Alles wat waar is
Alles wat mooi is
Alles wat puur is komt van U
Alles wat waar is
Alles wat mooi is
Alles wat puur is komt van U
Ons hart
gaat naar U uit, ons hart
gaat naar U uit, want U vond ons
doorgrondt ons, uw liefde is groot

Lied 03
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 04
Titel: Bless the Lord/Loof de koning
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: Jacques Berthier
Tweede componist: John Goss
Uitvoerende: Gemengd koor Hatikwa
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst
Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name
Bless the Lord, my soul
who leads me into life
Bless the Lord, my soul
and bless God’s holy name
Bless the Lord, my soul
who leads me into life
Loof de koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld
Loof de koning, loof de koning
tot gij Hem ontmoeten zult
Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog
Loof uw Schepper, loof uw Schepper
loof Hem, die het al bewoog

Lied 05
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.

Lied 06 - medley
Titel: a. Ik heb vaste grond gevonden b. Machtig God sterke Rots
Eerste componist: a. J. van de Waals b. G. Bonov & F. Hernandez
(Nederlandse) Tekst: b. Rikkert Zuiderveld
Copyrights:
Uitvoerende: Samenzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Programmanummer:
Opnamedatum:
NZ-uitzenddatum:
Nachtzon bandnummer:
:
Tijdsduur: NZ ’ ”
: NZOZ ’ ”
------------------------a.
Vaste Rots van mijn behoud
als de zonde mij benauwt
laat mij steunen op uw trouw,
;aat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door U gestort
mij de bron des levens wordt
b.
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid
Prijst Hem tot in eeuwigheid
Lam van God, hoogste Heer
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid
Prijst Hem tot in eeuwigheid

Lied 07
Titel: Cantate ‘Een vaste Burcht’ deel II
Eerste componist: Jorrit Woudt
(Nederlandse) Tekst: Maarthen Luther & Vertaling door Anka Brands
Uitvoerende: Maria den Hertog & Formatiekoor
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
Geen mensenkind kan hem verslaan
‘t was gauw voor ons verloren
als Hij niet in de bres zou staan
de held door God verkoren
Die Heiland, u weet
dat Hij Christus heet.
De Heer, groot in kracht
staat boven elke macht
Gods koninkrijk gaat komen

Lied 08
Titel: Looft God die zegent al wat leeft
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende: Ars Musica
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
Tot God den Heer hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Alles, alles wat mij benauwt
heb ik den Here toevertrouwd.
Tot U roep ik dat Gij, o Heer,
mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer,
mijn deel, mijn erve in het land
der levenden, mijn onderpand.
Red mij van wie te sterk mij is,
voer mij uit zijn gevangenis,
dat ik U, Heer, dat ik U dan
mijn Heer en God weer loven kan.
Al uw getrouwen roep ik saam
als Gij mij zo hebt welgedaan,
zij zullen horen hoe ik zing
uw naam en uw rechtvaardiging.

Lied 09
Titel: Psalm 150
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional & Willem van Suijdam
(Nederlandse) Tekst: Willem van Suijdam
Uitvoerende: Reformatiekoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst
Looft God, looft Hem overal
Looft de Koning van ‘t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
Praise ye the Lord
halleluja, praise His power
praise Him omnipotent,
halleluja, praise His name
Praise ye the Lord,
halleluja, praise His greatness,
praise Him with harp and cymbal
let voices shake the ground
Hef, bazuin, uw gouden stem
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Lied 10
Titel: Kom, laat ons zingen vandaag
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Marcel Zimmer & kinderkoren
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Komt, laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag zingen tot de eer van God.
Komt, laat ons zingen vandaag,
zingen vandaag, zingen tot de eer van God.
Komt, laat ons dansen vandaag,
dansen vandaag, dansen tot de eer van god.
Kom, laat ons dansen vandaag,
dansen vandaag,
dansen tot de eer van God.
Komt, laat ons klappen vandaag,
klappen vandaag, klappen tot de eer van God.
Komt, laat ons klappen vandaag,
klappen vandaag, klappen tot de eer van God.
Komt, laat ons prijzen vandaag,
prijzen vandaag, prijzen tot de eer van God.
Komt, laat ons prijzen vandaag,
prijzen vandaag,
prijzen tot de eer van God.

Lied 11
Titel: Door de kracht
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Marcel Zimmer en kinderkoren
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Door de kracht door de kracht
Van de heilige geest
Door de kracht door de kracht
Van de God die geneest
Die er is die zal zijn
En die is geweest
Vieren we feest met elkaar
We zingen halleluja en prijzen de Heer
We zingen halleluja en prijzen de Heer
We zingen halleluja en prijzen de Heer
Hij is het waard
Door de kracht door de kracht
Van de heilige geest
Door de kracht door de kracht
Van de God die geneest
Die er is die zal zijn
En die is geweest
Vieren we feest met elkaar
We zingen halleluja en prijzen de Heer
We zingen halleluja en prijzen de Heer
We zingen halleluja en prijzen de Heer
Hij is het waard

Lied 12
Titel: Ik wandel in het licht (Opw. 214)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Margaretha A. Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donkere dal ligt achter mij
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dieb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Lied 13
Titel: Als ik Hem maar kenne
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Everard Egidius Gewin
Uitvoering: Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Als ik Hem maar kenne
Hem de mijne weet
als mijn hart zich Hem gewenne
nimmermeer zijn trouw vergeet
vrees ik niet voor lijden
voel slechts deemoed, liefde en verblijden
Alles laat ik varen
waar Hij mij behoort
Als een pelgrim door gevaren
trek ik met mijn Heiland voort
Nu gaan al mijn wensen
boven 't licht en bont gewoel der mensen
Waar ik Hem mag leven
is mijn vaderland
Elke gave, mij gegeven
valt als erfdeel in mijn hand
Broeders, lang verloren
vind ik in zijn jongeren herboren

Lied 14
Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: R Lowry
(Nederlandse) Tekst: M S Bromet
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst
Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Waarom zou ik aan Hem twijfelen
die mij voorgaat keer op keer
Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood
Telkens als ik dreig te vallen
en mijn ziel naar drinken smacht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Al de weg leidt mij mijn Heiland
door al 't aardse stormgebruis
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven
aan Zijn voeten nederleg
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg"
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg".

