Lied 01
Titel: Psalm 65: 1 en 72:7
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Stuart Townend
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Vlissingen - Jacobskerk
Tekst:
De stilte zingt U toe, o Here
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.
Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Van hoog naar
laag en dan
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

Lied 02
Titel: Welk een vriend
Arrangement: Minne Veldman
Eerste componist: C. C. Converse & Johan Bredewout
(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet
Uitvoerende: Samengesteld mannenkoor
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Welk een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer.
juist omdat wij ’t al niet brengen
in ’t gebed tot onze Heer.
Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ’t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt.
Zijn wij zwak, belast, beladen
en terneer gedrukt door zorg,
dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
gaan wij biddend tot de Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Lied 03
Titel: Zoekend naar licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Bernadette Farrel
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord
Spreek door ons heen tot de verdrukten
zo wordt uw stem gehoor
Refrein
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Refrein
Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is
Refrein

Lied 04
Titel: Psalm 130
Eerste componist: Sergej Visser
(Nederlandse) Tekst: Rien van den Berg
Uitvoerende: Psalmen voor Nu
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch
Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag
Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht
Israël, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij

Lied 05
Titel: Geest van God
Arrangement: Pieter Stolk
Eerste componist: Daniel Iverson
(Nederlandse) Tekst: onbekend
Uitvoerende: Vox Jubilans en Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst:
Geest van God, maak in dit uur al Uw kind’ren vrij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij.
Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij.
Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij.
Geest van God, vuur mij steeds aan met Uw liefdegloed,
dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus’ bloed.
Was mij, sterk mij, help mij, troost mij.
Dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus’ bloed.
Spirit of the living God, fall a fresh on me.
Spirit of the living God, fall a fresh on me.
Melt me, mold me, fill me, use me.
Spirit of the living God, fall a fresh on me.

Lied 06
Titel: Machtig God, sterke Rots
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: F. Hernandez & G. Bonov
(Nederlandse) Tekst: P. Katipana & Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lied 07
Titel: Waar God de Heer zijn schreden zet
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.

Lied 08
Titel: Witter dan sneeuw
Arrangement: Wilkin de Vlieger & Luca Genta
Eerste componist: Eelco Vos
(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos & Egbert van der Stouw
Uitvoerende: The Psalmproject
Uitvoering: Band
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij.
Witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in ’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laat mij weer juichen.
Laat mij weer dansen.
Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven,
was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Lied 09
Titel: Licht voor alle volken (Glorie zij aan Jezus)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Licht voor alle volken
zon van mijn bestaan,
kom, breek door de wolken
streel mij, raak mij aan
God laat heel de aarde
zien hoe Christus puur
als een schat bewaarde
stralend vreugdevuur
Daarin zal ik lopen
heel de lange dag
tot, de hemel open,
ik naar binnen mag
Om U te omhelzen
Vader van het licht
zon, hoe onvoorstelbaar
glanst uw aangezicht

