Lied 01
Titel: Daar ruist langs de wolken
Arrangement: André Bijleveld
Eerste componist: Howard Bishop
(Nederlandse) Tekst: Eduard Gerdes
Uitvoerende: Eleven
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam
Die hemel en aarde verenigt tezaam
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
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt tezaam
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!
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?

Lied 02
Titel: Ga maar gerust
Arrangement: Martin Mans
Eerste componist: Sibelius
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Martin Mans Formation
Uitvoering: Martin Mans Formation
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Lied 03
Titel: Je hoeft niet bang te zijn
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Nando van Essen
Tweede componist: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst:
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Lied 04
Titel: Zingt een nieuw lied
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Adriaan Valerus
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid
Hij heeft de hand, en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.
De Heil'ge Geest geeft taal en teken
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij, en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Lied 05
Titel: Jubel aarde, prijs uw Koning
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: John Hughes
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
water, manna, melk en honing
vreugde schenkt Hij uit verdriet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet
Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
onverdiend is zijn beloning
brood en wijn, en dat om niet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet

Lied 06
Titel: Zingt volop Gods lof
Arrangement: Koorzetting C. Hubert Parry, Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Anthem
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst:
Zingt volop Gods lof,
de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem,
een lied in de mond.
Gij engelen, machten.
voor Zijn aangezicht.
En zingt u te buiten,
in ’t hemelse licht.
Zingt volop Gods lof,
gij, aarde in koor,
stem in met het lied,
dat daar wordt gehoord.
Bezing Zijn genade,
gij schepping looft Hem,
die u leerde zingen,
geef liefde uw stem.
Zingt volop Gods lof,
laat horen de klank,
van snaren en fluit,
betoon Hem uw dank,
met al wat geluid geeft,
sla aan het akkoord,
van wat Hij gedaan heeft
en zing het dan voort.
Zingt volop Gods lof,
want waardig is Hij,
mijn blijvende dank,
door Hem toch zijn wij,
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd,
besteedt dan uw adem,
aan zingen voor Hem.
Amen, amen.

Lied 07
Titel: O God die droeg ons voorgeslacht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelink
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis
bewijs ook ons uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid
altijd dezelfde, die Gij waart
de God der eeuwigheid
En duizend jaar gaan als de dag
van gist’ren voor U heen
een schaduw, een gedachte vaag
een nachtwaak, die verdween
O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis

Lied 08
Titel: Ik heb de vaste grond gevonden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johna Balthasar Konig
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
Ik heb de vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht
de dood van Christus voor de zonden
van eeuwigheid als grond gelegd
Die grond zal onverwrikt bestaan
als aard’ en hemel ondergaan
Daarop wil ik gelovig bouwen
getroost, wat mij ook wedervaart
mij aan Gods vaderhart vertrouwen
wanneer mijn zonde mij bezwaart
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid

Lied 09
Titel: God heb ik lief
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Klaas Heeroma
Uitvoerende: Kithara
Uitvoering: Koorzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
God heb ik lief
Want als ik roep tot Hem
luistert Hij en hoort mijn stem
elke dag
Elke dag
als ik pijn heb, als ik eenzaam ben
Hoort Hij mij
God heb ik lief
ook wanneer ik val
weet ik dat Hij voor mij zorgen zal
elke dag
Elke dag
als ik bang ben, wanneer ik ziek zal zijn
is Hij bij mij
God heb ik lief
want waar ik ga of sta
is Hij rechtvaardig en vol gena
elke dag
Elke dag
Ik wil Hem eren, ik wil Hem prijzen
‘k Wil tot hem zingen, hem dank bewijzen
Amen

Lied 10
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 11
Titel: Aan Uw voeten Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.
Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U
En ik kom tot rust bij U.

Lied 12
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 13
Titel: Nader to U o Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Lowell Mason
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Nader tot U, o Heer,
nader tot U;
drukt mij de zorg terneer,
dat 'k kom tot U.
In al mijn pijn en smart
wens ik met heel mijn hart
dichter bij U te zijn,
nader tot U
Is 't wel eens nacht voor mij,
weet ik geen raad,
wordt 't duister om mij heen,
vrees 'k dan geen kwaad?
Hoe bang het mij ook zij,
U zegt 'Vertrouw op mij'.
Dus ook in tegenspoed
bent U nabij
Eens is het einde daar
van d' aardse strijd.
Wat ook mijn deel hier zij
voor korte tijd
Gij, Heer, bereidt mij voor
dat ik in 't hemelkoor
zingen mag voor uw troon
tot eer van U

Lied 14
Titel: Houd me dicht bij U
Eerste componist: Kelly Carpenter
(Nederlandse) Tekst: Kelly Carpenter
Uitvoerende: Centre Gospel Choir
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Houd me dicht bij U
Laat me nooit meer gaan
Voor U leg ik mijn leven neer
verlangend naar Uw vriendschap, Heer
U alleen begrijpt
wat ik nodig heb
Uw liefde die mij warmte geeft
als U mij in Uw armen neemt.
Leid mij naar Uw hart
breng me terug naar U
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel
houd mij heel dicht bij U
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel
houd mij heel dicht bij U
houd mij heel dicht bij U

