Lied 01
Titel: Jezus leeft in eeuwigheid
Eerste componist: Charles A. E. Groot
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt HIj nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor Zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt HIj nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt HIj nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Lied 02
Titel: Geprezen zij de Heer
Eerste componist: Benjamin Britten
(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau
Uitvoerende: Marjo van Someren
Uitvoering: Solozang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft,
die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft
Die heel het aards gebeuren
vast in handen heeft.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon
zal nooit verlaten wat
zijn hand begon.
Haleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.
Verdreven is de schaduw
van de nacht
en wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuis gebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht!
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon
zal nooit meer verlaten wat
zijn hand begon.
Haleluja. Geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld
op Zich nam.

Lied 03
Titel: Bless the Lord my soul
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: J. Berthier
Uitvoerende: Marjo van Someren, Martin Brand & Elise Mannah
Uitvoering: Solozang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Bless the Lord, my soul
And bless God's holy name
Bless the Lord, my soul
who leads me into life
Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam
Prijs de Heer, mijn ziel
die mij het leven geeft
Bless the Lord, my soul
And bless God's holy name
Bless the Lord, my soul
who leads me into life

Lied 04
Titel: Eenheid met mij
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: Martin Brand & F. van Essen
(Nederlandse) Tekst: Martin Brand & F. van Essen
Uitvoerende: Marjo van Someren & Elise Mannah
Uitvoering: Solozang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Eenheid met Mij
Rust in mijn Woorden
Laat je vervullen
laat mijn liefde zij
Eenheid met Mij
Wandel vertrouwend
Laat je vervullen
laat Mij Herder zijn
Bless the Lord, my soul

Lied 05
Titel: Mijn Jezus ik hou van U
Eerste componist: Adoniram Gordon
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman & Adoniram Gordon
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solozang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu.
Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in Uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
'k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Lied 06
Titel: Tienduizend redenen
Eerste componist: Jonas Myrin & Matt Redman
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende: Martin Brand
Uitvoering: Solo & samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt,
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheelijk zijn heilige Naam.
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheelijk zijn heilige Naam.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheelijk zijn heilige Naam.

Lied 07
Titel: Wat de toekomst brengen moge
Eerste componist: J. Zundel
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoerende: Marjo van Someren
Uitvoering: Solo & samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
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!
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Lied 08
Titel: Psalm 42
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de nHeer
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In uw huis uw naam verhogen.
Maar de Heer zal uitkomst geven,
Hij die 's daags zijn gunst gebiedt.
'k Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen,
daar ik Hem verwacht
en mijn hart, wat mij moog' treffen
tot de God mijns levens heffen.

Lied 09
Titel: Heer ik hoor van rijke zegen
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: William Batchelder Bradbury
(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet
Uitvoerende: Eleven
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Heer, ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort, keer op keer;
Laat ook van die milde regen
Dropp'len vallen op mij neer;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij.
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij!
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij!
Ga mij niet voorbij, o Herder
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!

Lied 10
Titel: Met open armen
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Bas Bons, Lee Ann Vermeulen, Bas van Nienes, Jeroen van der Werken & Antonie
Fountain
(Nederlandse) Tekst: Jan-Willem Vink, Menno van der Beek, Bas van Nienens, Roald Schaap, Roeland
Smith, Lee Ann Vermeulen & Antoine Fountain
Uitvoerende: Amanda Lock & Pearl Jozefzoon
Uitvoering: Solozang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen
Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis
Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

