Lied 01
Titel: Heilig, heilig
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Jimmy Owens
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser & Jimmy Owens
Uitvoering: Samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
Heilig, heilig, heilig, heilig,
heilig, heilig Heer God, almachtig.
Heer, wij heffen onze handen,
wij verheerlijken Uw Naam.
Heilig, heilig, heilig, heilig.
Onze Vader, onze Vader,
dank U voor Uw grote liefde, onze Vader.
Heer, wij heffen onze handen,
wij verheerlijken Uw Naam.
Onze Vader, onze Vader.
Heer Jezus, Heer Jezus,
dank U voor zoveel genade, Heer Jezus.
Heer, wij heffen onze handen,
wij verheerlijken Uw Naam.
Heer Jezus, Heer Jezus.
Geest van leven, Geest van leven,
dank U voor de diepe vrede, Geest van leven.
Heer, wij heffen onze handen,
wij verheerlijken Uw Naam.
Geest van leven, Geest van leven.

Lied 02
Titel: Vernieuw Gij mij
Arrangement: Joost van Belzen
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
God, laat mij voor Uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Lied 03
Titel: Father we love You
Eerste componist: Donna Atkins
(Nederlandse) Tekst: Donna Atkins
Uitvoerende: Gemengd koor hatikwa
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Father, we love You
We worship and adore You
Glorify Your name in all the earth
Glorify Your name
Glorify Your name
Glorify Your name in all the earth
Jesus, we love You
We worship and adore You
Glorify Your name in all the earth
Glorify Your name
Glorify Your name
Glorify Your name in all the earth
Spirit, we love You
We worship and adore You
Glorify Your name in all the earth
Glorify Your name
Glorify Your name
Glorify Your name in all the earth

Lied 04
Titel: Wij leven van de wind
Arrangement: Joost van Belzen
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra & Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.
Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt Zijn eer,
de toekomst is Zijn rijk.

Lied 05
Titel: O Heilige Geest
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Annemieke van der Zwan, Projectkoor
Uitvoering: Solo, koor & samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
O Heilige Geest, o heilige God
Gij ware trooster in ons lot
Gij zijt gedaald van ’s hemels troon
o Geest van Vader en van Zoon
O Heilige Geest, o heilige God
O Heilige Geest, o heilige God
maak ons getrouw aan uw gebod
ontsteek in ons uw liefdesgloed
die alle tweedracht wijken doet
O Heilige Geest, o heilige God
O Heilige Geest, o heilige God
verlaat ons niet in ’t stervenslot
dan brengen wij U, trouwe Heer
hier en daarboven lof en eer
o Heilige Geest, o heilige God

Lied 06
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 07
Titel: Heilige Geest van God
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Paul Armstrong
(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst:
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Lied 08
Titel: Geest van ontferming
Arrangement: Jos van der Kooy
Eerste componist: S.S. Wesley
(Nederlandse) Tekst: Fokkelien Oosterwijk
Uitvoerende: Koor Capella
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst:
Geest van ontferming, liefde, waarheid
Zend ons van hemelhoog uw klaarheid,
Deel van oudsher, vol stil ontzag,
Het wonder mee van deze dag
Laat heel de wereld, alle talen
Gods weergaloze eer verhalen:
Dat wie maar horen wil op aarde
Weet wat zijn hart voor ons bewaarde.
Trouwhartig Trooster, hemels Licht
Geef aan uw kerk een waar gezicht:
Tot zegen van uw hele mensheid
Geest van ontferming, liefde, waarheid.

Lied 09
Titel: Geest van hierboven
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Giovanni Gastoldi
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Lied 10
Titel: Veni Sancte Spiritus
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Onbekend
Uitvoerende: Samenzang, Gospelkoor Tin Speransa, Bovenkerk Kamerkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.
Holy Spirit, come to us,
kindle in us the fire of your love.
Holy Spirit, come to us,
Holy Spirit, come to us.
Kom tot ons, o heilge Geest,
ontsteek in ons de vlam van uw liefde.
Kom tot ons, o Heilge Geest,
woon in ons, o Heilge Geest.

Lied 11
Titel: Zend uw licht en waarheid
Eerste componist: Martin Zonnenberg
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Reformatie koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Geduchte God, hoor mijn gebeden
o God hoor mijn gebeden.
Geduchte God, hoor mijn gebed
Zend Heer uw licht en waarheid neder
uw licht en waarheid neder
uw licht en waarheid neder
en breng mij door die glans geleid
tot uw gewijde tente weder
dan klimt mijn ziel
dan klimt mijn ziel
ten berge van uw heiligheid
waar mij uw gunst verbeidt
Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd.
Dan zal ik juichend stem en snaren
ten roem van zijne goedheid paren,
die na kortstondig ongeneugt
mij eindeloos verheugt.

Lied 12
Titel: Heil'ge Geest van U o God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Daniel Iverson
(Nederlandse) Tekst: Daniel Iverson & Ad van Rhee
Uitvoering: Samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Heil’ge Geest van U o God
blijf mij steeds nabij
Heil’ge Geest van U o God,
ga steeds aan mijn zij
Raak mij, vorm mij
vul mij, werk in mij
Heil’ge Geest van U o God,
woon en werk in mij.
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.
Sprit of the living God
fall a fresh on me.

Lied 13
Titel: Naam boven alle namen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Remco Hakkert
(Nederlandse) Tekst: Remco Hakkert
Uitvoerende: Centre Gospel Choir & Remco Hakkert
Uitvoering: Solo en koorzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Steeds opnieuw verhogen wij U
voor alles wat U deed.
Steeds opnieuw verhogen wij U
voor de liefde die U geeft
U bent heilig, zo waardig onze eer.
Dus wij prijzen U zo vaak het kan
neem het in Uw liefde aan.
Hoog verheven naam, boven alle namen.
De schepping zingt het uit
is doordrongen van Uw macht.
Koning van ons hart en van heel ons leven,
houdt Uw kinderen vast
als wij prijzen de allerhoogste naam
Hoog verheven naam,
hoog verheven naam,
Boven alle namen
neem onze lofprijs aan
Hoog verheven naam, boven alle namen.
De schepping zingt het uit
is doordrongen van Uw macht.
Koning van ons hart en van heel ons leven,
houdt Uw kinderen vast
als wij prijzen de allerhoogste naam
Hoog verheven naam, boven alle namen.
De schepping zingt het uit
is doordrongen van Uw macht.
Koning van ons hart en van heel ons leven,
houdt Uw kinderen vast
als wij prijzen de allerhoogste naam.
Als wij prijzen de allerhoogste naam.

Lied 14
Titel: Vervuld van Uw zegen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Vervuld van Uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier uit dit huis
waar Uw stem wordt gehoord
In Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op Uw woord
Om daar in genade
Uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkere dal
Door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Lied 15
Titel: Houd me dicht bij U
Eerste componist: Kelly Carpenter
(Nederlandse) Tekst: Kelly Carpenter
Uitvoerende: Centre Gospel Choir
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Houd me dicht bij U
Laat me nooit meer gaan
Voor U leg ik mijn leven neer
verlangend naar Uw vriendschap, Heer
U alleen begrijpt
wat ik nodig heb
Uw liefde die mij warmte geeft
als U mij in Uw armen neemt.
Leid mij naar Uw hart
breng me terug naar U
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel
houd mij heel dicht bij U
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel
houd mij heel dicht bij U
houd mij heel dicht bij U

