Lied01
Titel: Daar ruist langs de wolken
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: H. Bishop
(Nederlandse) Tekst: E. Gerdes
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
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!
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!

Lied02
Titel: Psalm 119 Met al mijn kracht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional, Loys Bourgeois
(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos en Ad den Besten
Uitvoerende: Jong Dameskoor Shira en samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Gelukkig zijn die eerlijk van gemoed
en zonder schijn, de wet van God betrachten
die Hij op ’t spoor van Godsvrucht wand’len doet.
Gelukkig die bij dagen en bij nachten
uw wil gedenkt, en U als ’t hoogste goed
van harte zoekt met ingespannen krachten.
Geef leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond.
Uw trouwe hulp leidt mij in rechte sporen.
Zoals een schaap heb ik gedwaald in ’t rond.
Dat onbedacht zijn Herder heeft verloren.
Heer, zoek uw knecht ook als ik uw wet schond,
want ik volhard om naar uw wil te horen.
Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.
Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.
Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.
Met heel mijn hart, met al mijn kracht,
wil ik, Heer, U zoeken.
Gelukkig die bij dagen en bij nachten
uw wil gedenkt,
en U als ‘t hoogste goed
van harte zoekt met ingespannen krachten.

Lied 03
Titel: Ik wandel in het licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Onbekend, Traditional
(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders ‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Lied 04
Titel: Hoog boven alle vragen
Arrangement: Marco den Toom, André de Jager
Eerste componist: Rolf Lovland
(Nederlandse) Tekst: Els Bette-Fluit
Uitvoerende: Choir4Hope
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Wanneer ik moe, verwond, verward, vol vragen,
al tastend ronddool door een bange nacht,
dan weet ik: eens, eens zal de morgen dagen!
U tilt me op en U vernieuwt mijn kracht.
Heer, til me op, hoog boven alle vragen;
Heer, til me op en neem me bij de hand!
Ik weet, al ben ik vleugellam geslagen:
U bent mijn licht, mijn leven en mijn lied,
de Herder die zijn bange lam zal dragen,
de Vader die mij kent en hoort en ziet.
Heer, til me op, hoog boven alle vragen;
Heer, til me op en neem me bij de hand!
U tilt me op, hoog boven alle vragen;
U tilt me op en neemt me bij de hand.
als ik val, o Heer, zult U me dragen.
U tilt me op en brengt me weer aan land.
U tilt me op, hoog boven alle vragen;
U tilt me op en neemt me bij de hand.
Als ik val, o Heer, zult U me dragen.
U tilt me op en brengt me weer aan land.

Lied 05
Titel: Wat de toekomst brengen moge
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
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!
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 behand’len,
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 06
Titel: Psalm 8
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Bert Noteboom
(Nederlandse) Tekst: Bert Noteboom
Uitvoerende: Jong Dameskoor Shira
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam.
Op de hele aarde, boven sterren, zon en maan.
Door de mond van kleine kind'ren legt U een fundament.
Als wapen tegen vijand en wraaklustigen bestemd.
Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam.
Op de hele aarde, boven sterren, zon en maan.
Zie ik Uw hele schepping, het werk, Heer, van uw hand,
wat is dan toch de mens die voortkomt uit het stoffig zand.
Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam.
Op de hele aarde, boven sterren, zon en maan.
Toch gaf U ons de dieren en planten in beheer;
U kroont ons met uw heerlijkheid, voltooit het met uw eer!
Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam.
Op de hele aarde, boven sterren, zon en maan.
O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam.
Ja, op de hele aarde boven sterren, zon en maan.

Lied 07
Titel: Where no one stands alone
Arrangement: Roelof Elsinga
Eerste componist: Thomas Mosie Lister
(Nederlandse) Tekst: Onbekend
Uitvoerende: Choir4Hope
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Once I stood in the night
with my head bowed low.
In the darkness
as black as could be;
and my heart felt alone
and I cried, 'oh Lord
don't hide your face from me.
Hold my hand all the way
Every hour, every day
Come here to the great unknown
Take my hand
Let me stand
Where no one stands alone
Like a king I may live
in a palace so tall
with great riches to call my own,
but I don't know a thing
In this whole wide world.
That's worse than being alone.
Hold my hand all the way
Every hour, every day
Come here to the great unknown
Take my hand
Let me stand
Where no one stands alone
Take my hand
Let me stand
Where no one stands alone

Lied 08
Titel: Ik geloof dat God mijn Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Goss
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Ik geloof dat God mijn Vader
Bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
Schepper, Herder, Hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad tot ondergang bereid.
Opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden
paaslicht dat ons graf ontsluit.
Eeuwig samen zing ik ‘amen’,
roep ik, God, uw glorie uit!

