Lied 01
Titel: Wij komen voor uw troon
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: John B. dykes
(Nederlandse) Tekst: Karel M. Bruin
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Heer wij komen voor uw troon,
danken U voor uwe Zoon,
voor zijn dood aan 't harde kruis.
Breng ons Heer in ’t Vaderhuis
Heer wij knielen voor U neer
danken U als onze Heer
voor uw schepping, voor uw kracht.
Geef dat liefde wordt betracht.
Heer wij buigen voor uw troon,
ondanks spot en ondanks hoon
komen wij tot U, o Heer.
Geeft U ons het leven weer
Vader, Zoon en Heil'ge Geest
U bent altijd hier geweest.
Geef ons redding, geef ons kracht,
zoals U het kruis volbracht

Lied 02
Titel: Van u zijn alle dingen
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: J. G. Bastiaans
(Nederlandse) Tekst: Jan de Liefde
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst:
Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.
U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid

Lied 03
Titel: Jezus, leven van ons leven
Arrangement: Joost van Belzen
Eerste componist: Wolfgang Wessnitzer
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.
Alle leed hebt Gij geleden,
Gij gedragen met geduld.
Als een worm zijt Gij vertreden
zonder schuld, om onze schuld,
opdat wij door U verheven
als verlosten zouden leven.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Lied 04
Titel: Jezus ga ons voor
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ‘t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Lied 05
Titel: Volg het spoor
Eerste componist: Marcel & Lydia Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marianne Busscher & Rön Schroder
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koorzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Kijk eens naar een vlinder
Luister naar een eend die kwaakt
kijk eens naar de bloemen
zie hoe mooi ze zijn gemaakt
kijk eens naar de wolken
hoor een leeuwerik die fluit
volg je al die sporen
kom je altijd bij Hem uit
Volg het spoor, volg het spoor
en zoek gerust je hele leven door
je ziet het op de bergen en je ziet het in het dal
de sporen van Zijn handen vind je overal
Kijk eens naar de dieren
die Hij ooit voor ons bedacht
kijk maar naar de sterren
die weer stralen elke nacht
kijk eens naar de golven
zie ze rollen - af en aan
zoveel moois kan echt niet
slechts door toeval zijn ontstaan
Volg het spoor, volg het spoor
en zoek gerust je hele leven door
je ziet het op de bergen en je ziet het in het dal
de sporen van Zijn handen vind je overal
Volg het spoor, volg het spoor
en zoek gerust je hele leven door
je ziet het op de bergen en je ziet het in het dal
de sporen van Zijn handen vind je overal
vind je overal
vind je overal
overal

Lied 06
Titel: O Jezus, hoe vertrouwd en goed
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: J Newton
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende: Orolius & Close Singer Ensemble
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk
Tekst:
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor
uw naam die mij geloven doet
Gij gaat mij reddend voor
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt
een zon diep in de nacht
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht
O naam, eeuwige ademtocht
een sterveling ben ik
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek

Lied 07
Titel: Jezus U bent het licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Zanggroep Vocaal & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst:
Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.
Lord Jesus Christ, Your light shines within us,
let not my doubts nor my darkness speak to me.
Lord Jesus Christ, Your light shines within us,
let my heart always welcome Your love.
Christus, dein Licht verklärt uns’re Schatten,
lasse nicht zu dass das Dunkel zu uns spricht.
Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde
und Du sagst auch, Ihr seid das Licht.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

Lied 08
Titel: Neem mijn leven laat het Heer
Arrangement: Henk Ruiter
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Casparus Bernardus Burger
Uitvoerende: Choir Company & gemengd koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Neem mijn leven, laat het, Heer
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
Neem en zegen alle vreugd
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Lied 09
Titel: Jezus, U bent machtig
Arrangement: Henk Ruiter
Eerste componist: Jimmy Fedorkevich
(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink
Uitvoerende: Choir Company
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Jezus, U bent machtig,
U bent waardig, Hoogste Heer.
Jezus, God van liefde,
God van vrede, U regeert!
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
In de felste storm, in de zwaarste strijd
vind ik kracht en rust in Uw aanwezigheid.
Jezus, U bent machtig,
U bent waardig, Hoogste Heer.
Jezus, God van liefde,
God van vrede, U regeert!
In de felste storm, in de zwaarste strijd
In de felste storm, in de zwaarste strijd
vind ik kracht en rust in Uw aanwezigheid.
Jezus, God van liefde,
God van vrede, U regeert!
God van liefde
God van vrede
U bent machtig,
U bent waardig,
U bent waardig,
U regeert!

Lied 10
Titel: Zoals ik ben
Arrangement: Henk Ruiter
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jolands Koning-de Jong & Meier Salomon Bromet
Uitvoerende: Lucas Kramer
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Zoals ik ben, ‘k pleit anders niet
Dan dat Uw bloed mij redding biedt
En dat Gij mij nu zelf ontbiedt
O Lam van God, ik kom, ik kom.
Zoals ik ben - niet meer gewacht
Ik durf niet te staan in eigen kracht
Uw bloed alleen heeft reddingskracht
O Lam van God, ik kom, ik kom.
Ik kom bij U voor genezing
Ik kom bij U voor herstel
Ik kom bij U voor bezinning
Ik kom bij U voor Uw heil.
Ik kom bij U voor vergeving,
want Uw bloed heeft mij gered.
Ik ben welkom, U wacht op mij.
Ik kom zoals ik ben.
Zoals ik ben Gij neemt mij aan
Om mij van zond’ en schuld te ontslaan
Op Uw beloften durf ik staan
O Lam van God, ik kom, ik kom.
Ik kom bij U voor genezing
Ik kom bij U voor herstel
Ik kom bij U voor bezinning
Ik kom bij U voor Uw heil.
Ik kom bij U voor vergeving,
want Uw bloed heeft mij gered.
Ik ben welkom, U wacht op mij.
Ik kom zoals ik ben.

Lied 11
Titel: Op die dag
Arrangement: Henk Ruiter
Eerste componist: Robin Mark & Vicky Beeching
(Nederlandse) Tekst: Maarten Wassink
Uitvoerende: The Choir Company
Uitvoering: Koorzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Er komt een dag dat ieder zal erkennen
Dat U regeert als koning van ’t heelal
Een dag waarop elke knie zal buigen
En elke tong uw naam belijden zal
Er klinkt een lied van duizendmaal tienduizend
Een machtig koor van eng’len rond de troon
Met luide stem klinkt dag en nacht hun loflied
Eer aan het lam, glorie voor Gods zoon
Op die dag buig ik neer voor de troon van mijn Heer
Hij is de koning van de schepping
Wij aanbidden het lam dat de schuld op zich nam
En wij belijden Jezus Christus als Heer
Op die dag,
die dag
Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
Voor eeuwig en eeuwig amen
Van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid
Voor eeuwig en eeuwig
Op die dag buig ik neer voor de troon van mijn Heer
Hij is de koning van de schepping
Wij aanbidden het lam dat de schuld op zich nam
En wij belijden Jezus Christus als Heer
Op die dag,
die dag
die dag,
die dag

Lied 12
Titel: Heerlijk is uw naam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Peter van Essen
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Heerlijk is uw naam
Heerlijk is uw naam
hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw naam
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw naam
Heilig Lam van God
Heilig Lam van God
dat de zonden der wereld droeg
heilig is uw naam
Jezus, Jezus,
heilig is uw naam
Waardig bent u, Heer
Waardig bent u, Heer
alle macht en heerlijkheid
alle lof en eer
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer

Lied 13
Titel: Wij loven U o God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: A. van den Berg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde

Lied 14
Titel: Prijs mijn ziel de Hemelkoning
Eerste componist: John Goss
(Nederlandse) Tekst: Henry F. Lyte
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 15
Titel: Ik kom in uw heiligdom binnen
Arrangement: Marcel Tiemensma
Eerste componist: Bruce Clewett
(Nederlandse) Tekst: Bruce Clewett
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Ik kom in uw heiligdom binnen
't voorhangsel ga ik voorbij.
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
't Gaat nu alleen om uw eer
't Reukwerk van mijn lofgezang
stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning
Samen met mijn stem hef ik
ook mijn handen op tot U,
het loflied komt diep uit mijn hart.
Samen met mijn stem hef ik
ook mijn handen op tot U,
het loflied komt diep uit mijn hart.

