Lied 01
Titel: Psalm 65:1 & 72:1
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard, Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
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.
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ’s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv’len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

Lied 02
Titel: Wees stil voor het aangezicht van God
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: David J. Evans
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Lied 03
Titel: Luister naar de wind
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Rudolf Pantou
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solozang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Luister naar de wind
die een lied van liefde zingt
Kom zoals je bent
met je treurend hart mijn kind
En Ik zal jou verlossen
dat je vrede vindt
Houd je vast aan mij
als je eenzaam bent en klein
En wees niet bezorgd
Ik zal altijd bij je zijn
Ik geef je overwinning
over dood en pijn
Jezus U bent Heer
en ik ben uw zwakke kind
Maar U geeft mij kracht
als de vijand mij weer vindt
O bron van eeuwig leven
U die mij bemint

Lied 04
Titel: Psalm 62 (Taizé)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Onbekend
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind,
bei Ihm ist Trost und Heil.
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele,
kehrt in Frieden ein.
Bij God ben ik geborgen, stil als een kind,
bij Hem is troost en heil.
Ja, ik verlang naar God met heel mijn wezen,
vrede is bij Hem.
In God alone my soul can find rest and peace
In God my peace and joy
Only in God my soul can find its rest
Find its rest and peace

Lied 05
Titel: Rust mijn ziel uw God is Koning
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Pieter L. van de Kasteele
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.
Ieder woelt hier om verand’ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug ‘t geen hij eens zag.
Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!

Lied 06
Titel: Stil (Verberg mij nu)
Arrangement: Lennart Morée, Arjan Wouters
Eerste componist: Reuben Morgan
(Nederlandse) Tekst: Gert van der Vijver
Uitvoerende: Mannenensemble Espressione, Samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Verberg mij nu
Onder uw vleugels Heer
Houd mij vast
In uw sterke hand
Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!
Vind rust mijn ziel
in God alleen
ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil
Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!
Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil
Dan word ik stil
U bent mijn God!

Lied 07
Titel: Agnus Dei
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Michael W. Smith
(Nederlandse) Tekst: Daan van der Vlist
Uitvoerende: Navigators Studentenkoor, Samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Halleluja, halleluja,
Want de Heer God, almachtig, regeert!
Halleluja, halleluja,
Want de Heer God, almachtig, regeert!
Halleluja, heilig, heilig,
bent U Heer God, almachtig!
Waardig is het Lam, waardig is het Lam,
U bent heilig, heilig,
bent U Heer God, almachtig!
Waardig is het Lam, waardig is het Lam.
Dus verhoog,
maak eeuwig groot,
de naam van Jezus!
Volk van God,
Kom en breng lof
aan Jezus de Koning.
Majesteit,
groot is Zijn majesteit.
Dwars door de dood
werd hij verhoogd,
Jezus regeert.
Waardig is het Lam, waardig is het Lam,
U bent heilig, heilig,
bent U Heer God, almachtig!
Waardig is het Lam, waardig is het Lam.
Amen.

Lied 08
Titel: Stilte over alle landen
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Onbekend
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
Welke zonden wij bedreven,
wil ze, Here, ons vergeven.
God wil goede rust ons geven
in deze nacht.
Stilte over alle landen
in deze nacht.
Vouwen wij tezaam de handen
voor deze nacht.
God zal voor ons allen zorgen
tot het dagen van de morgen.
Veilig en bij Hem geborgen
zijn wij vannacht.

