Lied 01
Titel: Welk een vriend is onze Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: C C Converse
(Nederlandse) Tekst: M S Bromet
Copyrights: Joh. de Heer & Zn.
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Welk een vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede
Dikwijls drukt ons zonde neer
Juist omdat wij ’t al niet brengen
In ’t gebed tot onze Heer
Zijn wij zwak, belast, beladen
En ter neer gedrukt door zorg.
Dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze hulp en borg
Als soms vrienden ons verlaten
Gaan wij biddend tot de Heer
In zijn armen zijn wij veilig
Hij verlaat ons nimmermeer

Lied 02
Titel: God die ons heeft voorzien
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Adriaen Valerius
(Nederlandse) Tekst: Huub Oosterhuis
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. Lambertuskerk
Tekst
God die ons heeft voorzien
en kent bij onze naam,
die ons ten leven riep
en houdt in het bestaan,
Hij heeft ons voorbestemd
te lijken op zijn Zoon
die mens is zoals wij
en in ons midden woont
Hij heeft zijn eigen Zoon
geen enkel leed bespaard.
Hij heeft ten einde toe
zijn Geest geopenbaard.
Als God zó voor ons is,
wie zal dan tegen zijn?
Al wat ons overkomt
zal hoop en zegen zijn.

Lied 03
Titel: Omdat Hij leeft
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Bill & Gloria Gaither
Uitvoerende: JGK Immanuel
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Eindeloos lief
had God de wereld.
Hij liet zijn Zoon
naar ons toegaan.
Die stierf aan ’t kruis
Die stierf aan het kruis
om ons te redden…
Maar 't open graf getuigt
dat Hij is opgestaan.
Omdat Hij leeft
heren
omdat hij leeft
kijk ik uit naar morgen.
Wat komen gaat
ik durf het aan.
Want in zijn hand
ligt heel mijn toekomst zeker.
Daarom heb ik het leven lief,
omdat Hij leeft.
Eindeloos groot
is zijn genade.
Hij geeft mij moed
om door te gaan.
Hij weet de weg
Hij weet de weg
en wat mij toekomt.
Ik heb het leven lief,
want Hij is opgestaan.
Omdat Hij leeft
kijk ik uit naar morgen.
Wat komen gaat
ik durf het aan.
Want in zijn hand
ligt heel mijn toekomst zeker.
Daarom heb ik het leven lief,
omdat Hij leeft

Hij leeft

Lied 04
Titel: Kijk om je heen
Eerste componist: John Rutter
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Gemengd koor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst
Kijk om je heen
wat kan de wereld mooi zijn
Kijk om je heen
en zie met verwondering
Kijk om je heen
er is zo veel dat blij maakt
waardoor ons hart
van pure blijdschap zingt
Dank aan u, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk
Kijk wat bloeit
Kijk naar al de vruchten
Kijk naar de regen
en zie de zonneschijn
Kijk naar de zee
Zie de rivieren stromen
En zie hoe fraai
de wijde velden zijn
Dank aan u, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk
Kijk naar de sneeuw
en zie hoe alles groen wordt
of hoe een rijke oogst
wordt ingehaald
Ieder seizoen
geeft ons zijn eigen kleuren
want onze tijden zijn

door God bepaald
Dank aan u, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk
Heel dit geschenk
laat ons van harte leven
Spreekt van een Vader
en zegt zijn liefde uit
Wie laten wij
in al die schatten delen
Hij strekt in ons zijn handen
naar hen uit
Dank aan u, die alles
hebt geschapen
Geef een hart dat ziet
en steeds bedenkt
Alles wat wij delen
is een zegen
Een groot
godsgeschenk
Een groot
godsgeschenk

Lied 05
Titel: Hef je hoofd omhoog
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Steven L. Fry
(Nederlandse) Tekst: Steven L. Fry
Uitvoering: Samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
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 06
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 07
Titel: Jezus kwam op aarde
Eerste componist: Martin Zonnenberg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
Jezus kwam op aarde,
kwam voor u en mij,
Hij geeft leven waarde,
Hij maakt waarlijk vrij.
In ons hart geboren,
met Zijn vree vervuld,
Hem dan toebehoren,
Hij vergeeft de schuld.
Jezus komt op aarde,
komt voor u en mij,
schenkt ons uit genade,
leven voor altijd.

Lied 08
Titel: Er is een land van louter licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Engelse traditional
Tweede componist: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
Er is een land van louter licht,
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,
in duisternis of pijn.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt,
ons van dat zalig land.
God, laat ons staan als Mozes hier,
hoog in Uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier,
zal scheiding voor ons zijn.

Lied 09
Titel: Psalm 136
Eerste componist: Claude Goudimel
Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
Looft Hem, looft Hem al wat leeft,
die al ’t vlees zijn voedsel geeft.
Want Zijn gunst alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.
Looft de Heer want Hij is goed,
looft Hem met een blij gemoed.
Want Zijn gunst alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.
Geeft de God des hemels eer,
lof zij aller scheps’len Heer.
Want Zijn gunst alom verspreid,
zal bestaan in eeuwigheid.

Lied 10
Titel: Leid mij Heer
Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley
(Nederlandse) Tekst: Hans van der Laan
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
Leid mij Heer,
leid m’ in Uw gerechtigheid,
richt Uw weg,
voor mijn aangezicht.
Leid mij Heer,
leid m’ in Uw gerechtigheid,
richt Uw weg,
voor mijn aangezicht.
Want slechts door U, Heer,
slechts door U, Heer,
hervind ik de weg,
naar de zekerheid.
Want slechts door U, Heer,
slechts door U, Heer,
hervind ik de weg,
naar de zekerheid.

Lied 11
Titel: Prijs mijn ziel (NH Gez 147)
Eerste componist: John Goss
Tweede componist: Henry Francis Lyte
Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning,
heil, vergeving smaken doet.
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, 't eeuwig goed.
Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht.
In Zijn arm beschermend dragen,
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht.
Eng'len, helpt ons Hem ’t aanbidden,
gij, die ziet Zijn aangezicht.
Zonnen, sterren, buigt te midden,
van al 't schepsel in het licht.
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in 't gericht.

Lied 12
Titel: Zo is dat
Eerste componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer & Amazing Kids & Teens
Uitvoering: Solo, Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Aan het eind van elk gebed
zeg je altijd 'Amen'
diegene die gebeden heeft
maar ook wel eens samen
Je staat er nooit bij stil
het is zoals het hoort
Maar wat betekent nu
dat ene kleine woord
Amen, amen
zo is dat, ja, zo is dat
Amen, amen
zo is dat!
Eigenlijk is het net zoiets
als een uitroepteken:
die geeft woorden extra kracht.
Daarmee vergeleken
snap je nu misschien
iets meer hoe het zit
met dat laatste woord,
wanneer je weer bidt
Amen, amen
zo is dat, ja, zo is dat
Amen, amen
zo is dat!
Amen, amen
zo is dat, ja, zo is dat
Amen, amen
zo is dat!
Als je dan gebeden hebt,
eerlijk en oprecht,
laat je zien dat jij het meent
wanneer je dit zegt
Amen, amen
zo is dat, ja, zo is dat
Amen, amen
zo is dat!

Amen, amen
zo is dat, ja, zo is dat
Amen, amen
zo is dat!
Zo is dat!
Zo is dat!

Lied 13
Titel: Daar word je pas gelukkig van
Eerste componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer & Amazing Kids
Uitvoering: Solo en koorzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst
Het is het beste als je niet meedoet
met mensen die niet eerlijk zijn
en ook niet luistert naar al hun praatjes
want wat ze zeggen is maar schijn.
Luister naar het woord van God
lees de Bijbel en dan
leer je hoe je leven moet.
Daar word je pas gelukkig van,
daar word je pas gelukkig van.
Dus wees verstandig en laat je leiden
door de dingen die God zegt.
Ze geven richting, daar wordt je blij van,
zo kom je altijd goed terecht.
Luister naar het woord van God,
lees de Bijbel en dan
leer je hoe je leven moet.
Daar word je pas gelukkig van,
daar word je pas gelukkig van.
Luister naar het woord van God
lees de Bijbel en dan
leer je hoe je leven moet
Daar word je pas gelukkig van
daar word je pas gelukkig van
daar word je pas gelukkig van
daar word je pas gelukkig van

Lied 14
Titel: Wat de toekomst brengen moge
Arrangement: Denise Brand & Henk Ruiter
Eerste componist: The Rose
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals
Uitvoerende: Lucas Kramer
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom
Laat mij niet mijn lot beslissen
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land

Lied 15
Titel: Op die dag
Arrangement: Henk Ruiter
Eerste componist: Robin Mark & Vicky Beeching
(Nederlandse) Tekst: Maarten Wassink
Uitvoerende: The Choir Company
Uitvoering: Koorzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst
Er komt een dag dat ieder zal erkennen
Dat U regeert als koning van ’t heelal
Een dag waarop elke knie zal buigen
En elke tong uw naam belijden zal
Er klinkt een lied van duizendmaal tienduizend
Een machtig koor van eng’len rond de troon
Met luide stem klinkt dag en nacht hun loflied
Eer aan het lam, glorie voor Gods zoon
Op die dag buig ik neer voor de troon van mijn Heer
Hij is de koning van de schepping
Wij aanbidden het lam dat de schuld op zich nam
En wij belijden Jezus Christus als Heer
Op die dag,
die dag
Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
Voor eeuwig en eeuwig amen
Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
Voor eeuwig en eeuwig
Op die dag buig ik neer voor de troon van mijn Heer
Hij is de koning van de schepping
Wij aanbidden het lam dat de schuld op zich nam
En wij belijden Jezus Christus als Heer
Op die dag,
die dag
Die dag,
die dag

