Lied 01
Titel: a. Ik hef mijn ogen op
Arrangement: a,b. Martin Zonnenberg c. Paul Armstrong
Eerste componist: a. Brian Doerksen b. Traditional
(Nederlandse) Tekst: a. Jefta Breda & Ap Verwaijen b. Willem Barnard
Uitvoerende: Zeeuws Projectkoor & FaVor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
a.
Ik hef mijn ogen,
op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
U bent mijn hulp, Heer,
door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.
Ik heb U nodig, God,
want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U,
dat U mij redden zult,
geef mij uw leven weer.
U bent mijn hulp, Heer,
door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.
U bent mijn hulp, Heer,
door wie de hemel
en aarde zijn ontstaan.
Ik heb U nodig, God,
want U bent al mijn hoop,
U bent mijn kracht, mijn Heer.
Dus ik vertrouw op U,
dat U mij redden zult,
geef mij uw leven weer.
Ik hef mijn ogen,
op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
b.
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn Herder zal niet slapen.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Lied 02
Titel: Eenzaamheid
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles Groot
Uitvoerende: Maria den Hertog & Zeeuws koor
Uitvoering: Solo, Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
God, ’t is donker en U bent zo ver
’t Is alsof de zon nooit meer zal schijnen
Ziet U niet mijn eenzaamheid
angst en pijn en mijn verlorenheid
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen
als U mij niet begrijpt
waar moet ik heen
Niets kan mij meer van U scheiden
machten, krachten, lijden of nood
Heden, toekomst, lengte, diepte
honger, armoe of de dood
God ’t is donker, nergens zie ik licht
‘k Ben alleen en zonder idealen
als U dan mijn vader bent
waarom hebt u zich dan afgewend
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen
als U mij niet niet meer hoort
waar moet ik heen
Niets kan mij meer van U scheiden
machten, krachten, lijden of nood
Heden, toekomst, lengte, diepte
honger, armoe of de dood
God, ik weet wel, ‘k ben nooit alleen
U regeert bij U ben ‘k veilig
Heer vergeef toch mijn opstandigheid
laat mij leven in uw zonneschijn
God, ik dank u wel,
u hebt mijn leven in uw sterke hand
Ik zing het uit
Niets kan mij meer van U scheiden
machten, krachten, lijden of nood
Heden, toekomst, lengte, diepte
honger, armoe of de dood
Niets kan mij meer van U scheiden
machten, krachten, lijden of nood
Heden, toekomst, lengte, diepte

honger, armoe of de dood

Lied 03
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 04
Titel: Looft de Here mijn ziel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Samenzang & combo
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam

Lied 05
Titel: Prijst Hem, prijst Hem
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: F J Crosby
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
Prijst Hem, prijst Hem
Jezus, de machtige Redder
Roemt zijn liefde, eeuwig en wereldwijd
Kroont Hem, kroont Hem
engelen, vol van zijn glorie
Brengt Hem hulde, sterkte en heerlijkheid
Als een herder draagt Hij ons in zijn armen
waar Hij ons barmhartig zijn liefde geeft
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft
Prijst Hem, prijst Hem
Jezus, de machtige Redder.
Laat de hemel jubelen tot zijn eer
Jezus, Koning, Hij zal voor eeuwig regeren.
Kroont Hem, kroont Hem,
priester, profeet en Heer.
Als Hij wederkomt, schitterend in zijn glorie
buigt zich voor Hem al wat op aarde leeft
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft
Prijst Hem, prijst Hem
om zijn geweldige grootheid
Prijst Hem, prijst Hem
alles wat adem heeft

Lied 06
Titel: Halleluja eeuwig dank en ere
Arrangement: Peter Wildeman
Eerste componist: Hernhutters
(Nederlandse) Tekst: Abraham Rutgers
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

Lied 07
Titel: Komt laat ons vrolijk zingen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Herman Romer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep,
die bloemen, vissen,vogels
uit niets tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugdeparels
over de velden strooit
Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard' betrad,
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Loof Hem dan die de mensen
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus' wil vergeeft
O God, die ons in Christus
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind'ren leven
en spelen in uw hof
en met de eng'len zingen
uw glorie en uw lof

Lied 08
Titel: Mijn Herder
Eerste componist: Anneke van Dijk-Quist
(Nederlandse) Tekst: Anneke van Dijk-Quist
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solozang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij omringt mij met zijn liefde
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid
naar Hij roept mijn naam
Ik hoor zijn stem, Hij de mijne
Als ik dwaal zoekt hij mij op
brengt mij veilig thuis
Mijn herder verzorgt al mijn wonden
heeft mij teder verbonden
Er is geen betere plek dan bij hem te zijn
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij omringt mij met zijn liefde
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid
Hij gaat mij voor
Ik volg zijn spoor, hij zal leiden
Als ik val geeft hij mij kracht om weer op te staan
Mijn herder beschermt heel mijn leven
door het zijne te geven
Er is geen betere plek dan bij hem te zijn
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal

naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn

Lied 09
Titel: Psalm 87: 1, 3 en 4
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Op Sions berg sticht God zijn heil'ge stede
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.
God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen
Zij zullen saam, de groten met de kleinen
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
`In U zijn al onze fonteinen'.

Lied 10
Titel: De zegen van God onze Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Flip Leenman
(Nederlandse) Tekst: Flip Leenman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
De zegen van God onze Vader
zij met ons waar wij ook gaan
Hij zal ons behoeden, bewaren
en legt over ons zijn naam
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Genade van Christus de Here
Zijn waarheid zij ons tot licht
om steeds meer zijn liefde te leren
te leven op hem gericht
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Hij zal door zijn Geest ons geleiden
met kracht zal Hij naast ons staan,
door vrede en hoop ons verblijden,
zo zendt Hij ons in zijn naam
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam
Hij zal er zijn en met ons gaan.
Shalom, shalom, Jaweh is zijn naam,
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Lied 11
Titel: Liefde was het onuitputtelijk
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Thomas John Williams
(Nederlandse) Tekst: Christiaan Leonard van den Broek
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.
Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet

Lied 12
Titel: Uw liefde voor mij
Eerste componist: Joke Scholten
Uitvoerende: Gemengd koor Hatikwa
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
U zoekt mij als ik u niet zie
U geeft mij meer dan ik verdien
U gaat elke weg met mij
Overal, u maakt mij vrij
Als uw kind houdt u van mij
Als uw vriend houdt u van mij
meer dan ik ooit zal beseffen
gewoon zoals ik ben
U wast mij
U wast mij
schoon van elke schuld
en verrast mij
verrast mij
met uw eindeloos geduld
U gaat elke weg met mij
Overal, u maakt mij vrij
Als uw kind houdt u van mij
Als uw vriend houdt u van mij
meer dan ik ooit zal beseffen
gewoon zoals ik ben
Dat is uw liefde voor mij
Dat is uw liefde voor mij
Ik aanbid u God, mijn lieve Heer
Ik zing een lied voor U
geef u de eer
Ik aanbid u God, mijn lieve Heer
Ik zing een lied voor U
geef u de eer
Door alles wat u deed voor mij ben ik bevrijd
en weet ik God, u houdt van mij
Door alles wat u deed voor mij ben ik bevrijd
en weet ik God, u houdt van mij
Dat is uw liefde voor mij
Dat is uw liefde voor mij

Dat is uw liefde
voor mij

Lied 13
Titel: Maak liefde waar
Arrangement: Daniël Rouwkema
Eerste componist: Londonerry Air
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Gemengd koor
Uitvoering: Gemengd koor
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Maak liefde waar in geven en aanvaarden
belangeloos en zonder elke dwang
een schuilplaats waar geen doen alsof kan aarden
waar kwetsbaarheid geen pantser meer verlangt
Geef mij je hand en ongebaande paden
Geef mij je liefde waarlangs wij ook gaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan
Maak liefde waar door nimmer te begrenzen
maar als omarming die ons juist bevrijdt
de steun die helpt gevaren te trotseren
als moed die naar ons ware zelf toe leidt
Geef mij je kracht als woorden gaan bezwijken
Geef liefde ondanks wat ik heb gedaan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan
Maak liefde waar maar nooit als macht of invloed
als wapen dat de ander overspeelt
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken
en deel de vreugde om wat wordt geheeld
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen
Wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

