Lied 01
Titel: Naastenliefde
Arrangement: Ria Kalkman & Mark Brandwijk
Eerste componist: W. Afanisieff, D. Foster & L. Quarrantotto
(Nederlandse) Tekst: F.J. van Dalfsen-Noordzij
Uitvoerende: Hadassah
Uitvoering: Koorzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Niet altijd krijgen wij antwoord op vragen
Soms ligt ons pad in het donker gehuld
Willen wij vechten en zeker niet klagen
al is ons hart dan met droefheid vervuld
Waarom o Heer zijn er zo vele vragen
Waarom o Heer is er zoveel verdriet
Waarom o Heer kan de mens niet vragen
Waarom o Heer is het uitzicht er niet
Een schouderklop
Een luist’rend oor
Een woord van troost
Een warm gebaar
God geeft u de gaven
Heb moed om te delen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen
God wijst eenieder
precies de juiste weg
Hij reikt u vandaag ook weer de hand
Een schouderklop
Een luist’rend oor
Een woord van troost
Een warm gebaar
God geeft u de gaven
Heb moed om te delen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen

Lied 02
Titel: U bent alles voor mij
Arrangement: Henk Ruiter
Eerste componist: Steven Mitchinson & Brian Doerksen
(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink
Uitvoerende: Lucas Kramer & The Choir Company
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Heer, ik verlang heel dicht bij U te zijn.
Alles in mij smacht naar U
Mijn ziel is onrustig, mijn hart vol verdriet
Mijn God- verlaat mij niet.
Heer, ik verlang heel dicht bij U te zijn.
Alles in mij smacht naar U
Mijn ziel is onrustig, mijn hart vol verdriet
Mijn God- verlaat mij niet.
U bent de bron van mijn bestaan
U pakt mijn hand en wijst de weg die ik moet gaan.
U bent het brood dat leven geeft
U zult voorzien. U bent de hoop die in mij leeft.
U bent de bron- van mijn bestaan
U pakt mijn hand en wijst de weg die ik moet gaan.
U bent het brood- dat leven geeft
U zult voorzien. U bent de hoop die in mij leeft.
U bent alles voor mij
U bent alles voor mij.
U bent alles voor mij- mijn 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.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
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.

Lied 03
Titel: Prijs mijn ziel de Hemelkoning
Eerste componist: John Goss
Uitvoerende: Martini Jongenskoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
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
Praise Him for His grace and favor
to our fathers in distress
praise him still the same as ever
slow to chide, and swift to bless
Alleluia, alleluia,
glorious in his faithfulness
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

Lied 04
Titel: Lof zij de Heer
Arrangement: Peter Wildeman
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
1Hij heeft zijn woord u gegeven.
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon
heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

Lied 05
Titel: Juich doe allemaal mee
Eerste componist: Ellen Laninga-van der Veer
(Nederlandse) Tekst: Ellen Laninga-van der Veer
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koorzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer
Hij maakte ons, wij horen bij Hem
De Herder die ons leidt
De Heer is goed, zijn liefde en trouw
Duren voor altijd
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer
Zeg het hardop, de Here is God
Ja, ik hoor bij Hem
Waar je ook bent, looft God, prijst zijn naam
Eer Hem met je stem
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
Juich, doe mee allemaal
Jubel, geef je helemaal
Juich, voor God de Heer
En geef Hem alle eer

Lied 06
Titel: Onze Vader
Eerste componist: Daniël Rouwkema
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Magnificat
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Onze Vader in de hemel,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Lied 07
Titel: Er is een Verlosser
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Melody Green
(Nederlandse) Tekst: Anneke Muurling
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Er is een Verlosser
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
Jezus, mijn Verlosser
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.
Dank U, o mijn Vader
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning
dienen voor eeuwig en eeuwig
Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan

Lied 08
Titel: O machtig God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jean-Paul-Egide Martini
(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
Wij danken U voor uw Zoon
die zijn leven gaf
en ons redden kan
van dood en graf
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
Wij danken U voor uw Geest
die ons leiden wil,
maak ons rein
en hoor ons om Jezus’ wil
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer
O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer

Lied 09
Titel: Psalm 23
Eerste componist: G C Martin
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Koorzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken
Hij maakt dat ik neerlig in groene weiden
Hij leidt mij naar stille wat’ren
mijn ziel verkwikt Hij
Hij voert mij langs de rechte paden
daar Hij zijn naam gestand doet
Moest ik ook gaan door donk’re ravijnen
ik zou nog voor geen onheil vrezen
want Gij gaat naast mij
uw stok en staf, zij geven mij vertrouwen
Gij richt een tafel voor mij aan
onder ’t oog van mijn belagers
Gij zalft mijn hoofd met olie
vult tot de rand mijn beker
Zo ben ik door heil en trouw omgeven
elke dag dat ik bestaan mag
Ik mag in ’s Heren huis verblijven
tot in lengte van dagen
Glorie aan de Vader en de Zoon
en de adem van de Geest
Als in den beginne, zo nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen
Amen

Lied 10
Titel: De dag die wij van U ontvingen
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Clement Scholefield
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
De dag vanuit uw hand ontvangen
wordt door de nacht nu aangeraakt
Wij danken U met onze zangen
die over licht en donker waakt
Wanneer wij ons te slapen leggen
wendt zich de aarde naar de zon.
Haar licht zal and’re mensen zeggen
dat Gij het duister overwon
Ontluiken elders dan haar stralen
en wachten mensen op het licht
gun hun zo lang zij adem halen
het lichten van uw aangezicht
Op aarde blijft de lofzang klinken
nooit zal zij onderbroken zijn,
zoals wie nu uw troon omringen
zich laven aan uw zonneschijn

Lied 11
Titel: De vrede van God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johan Bronsveld
(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton
Uitvoerende: Reformatiekoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
De vrede van God
De vrede van God
de vrede van Hem
zij met u
De liefde van God
De liefde van God
zijn liefde en genade
zij met u
De Heer zegene u
De Heer zegene u
genade en zegen
zij met u

Lied 12
Titel: Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Karen Lafferty
Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Wouw - St Labertuskerk
Tekst:
Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
En dit alles krijgt u bovendien
hallelu, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Men kan niet leven van brood alleen
maalr van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt
halelu, halleluja
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja
Bid en u zal gegeven zijn
zoekt en gij zult hem zien
Klopt en de deur zal voor u open gaan
hallelu, hallelujah
Halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja

Lied 13
Titel: Als wij wand'len met Hem
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Als wij wand’len met Hem
op Zijn Woord afgestemd,
wat een licht werpt Hij dan op de weg.
Hij bewaart en behoudt
wie zich Hem toevertrouwt
en gehoorzaam steeds doet wat Hij zegt.
Doe wat Hij zegt
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.
Van Zijn liefde zo groot,
maakt Hij ons deelgenoot
als de lasten Hem voor zijn gelegd.
De genade van Hem
is voor ieder bestemd
die vertrouwt en die doet wat Hij zegt

Lied 14
Titel: Wie maar de goede God laat zorgen
Arrangement: Martin Mans
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar
is bij Hem veilig en geborgen
die redt Hij godlijk, wonderbaar
wie op de hoge God vertrouwt
heeft zeker op geen zand gebouwd
Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil
Hij zal ons naar zijn raad geleiden
't is goed en heilig wat Hij wil
God die ons uitverkoren heeft
kent alle zorg die in ons leeft
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen
neemt zijn gebod getrouw in acht
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen
wanneer gij daarop biddend wacht
En wie gelovig op Hem ziet
weet zeker, Hij verlaat ons niet

