Lied 01
Titel: Wat God doet, dat is welgedaan
Eerste componist: Severus Gastorius
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Wat God doet, dat is welgedaan,
Zijn wil is wijs en heilig.
’k Zal aan Zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
Zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.
Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
Zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.
Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal Zijn licht zien dagen.

Lied 02
Titel: Neem mijn leven laat het Heer
Arrangement: Henk Ruiter
Eerste componist: Traditional
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 03
Titel: Leer mij uw weg, o Heer
Arrangement: Mark Brandwijk
Eerste componist: B. Mansell Ramsey
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat ‘voor Uw aangezicht,
wandel in ’t volle licht,
Leer mij Uw weg.
Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij Uw weg.
Is dan mijn hoop volbracht,
‘vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.
Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;
Hij is nabij.

Lied 04
Titel: Morgenlicht
Arrangement: Jaap Kramer & André van Vliet
Eerste componist: Jelmer & Christa van der Veer
(Nederlandse) Tekst: Jelmer & Christa van der Veer
Uitvoerende: LEV
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
In de stilte van de morgen, als de wereld weer ontwaakt,
ik de vogels zacht hoor fluiten en de zon voel door de ruiten.
In de stilte van de morgen, als mijn adem wolkjes blaast
en de nieuwe dag begint, bid ik dat Uw liefde wint
in wat ik doe vandaag
In de stilte van de morgen, ga ik eerst op zoek naar U.
In Uw trouw ben ik geborgen; U zult altijd voor mij zorgen.
In de stilte van de morgen nodig ik U bij mij uit.
Bewoon de kamers van mijn hart, overstem wat mij verwart.
Heer, maak mij tot Uw thuis.
Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht zie ik Uw gezicht.
In de stilte van de morgen zing ik: Heer, U bent zo goed.
Wie ben ik dat U mijn leven in Uw plannen hebt geweven?
In de stilte van de morgen
leg ik alles voor U neer.
Al mijn zorgen en mijn zonden
houden mij niet meer gebonden,
want ik weet: U bent mijn Heer
Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht zie ik Uw gezicht
Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht zie ik Uw gezicht

Lied 05
Titel: Lees je bijbel bid elke dag
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: H. D. Clarke
(Nederlandse) Tekst: H. D. Clarke
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Lees je bijbel,
bid elke dag
bid elke dag
bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
dat je groeien mag
dat je groeien mag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
Lees je bijbel,
bid elke dag
bid elke dag
bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
dat je groeien mag
dat je groeien mag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag

Lied 06
Titel: Wie maar de goede God laat zorgen
Arrangement: Martin Mans
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar
is bij Hem veilig en geborgen
die redt Hij godlijk, wonderbaar
wie op de hoge God vertrouwt
heeft zeker op geen zand gebouwd
Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil
Hij zal ons naar zijn raad geleiden
't is goed en heilig wat Hij wil
God die ons uitverkoren heeft
kent alle zorg die in ons leeft
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen
neemt zijn gebod getrouw in acht
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen
wanneer gij daarop biddend wacht
En wie gelovig op Hem ziet
weet zeker, Hij verlaat ons niet

Lied 07
Titel: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: Stuart Townend
Tweede componist: Keith Getty
(Nederlandse) Tekst: Gert Landman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Tekst:
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
U werd een mens, U daalde neer,
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer,
die ons van elke vloek bevrijdt.
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis,
want door Uw bloed, Uw levenskracht,
komen wij vrij voor God te staan.
Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan, ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

Lied 08
Titel: Heer ontferm U
Eerste componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende: Marcel & Lydia
Uitvoering: Solo en duo zang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst:
Wij bidden voor hen die worden vervolgd
wegens hun getuigenis dat Jezus de waarheid is
Verstoten, gevlucht, mishandeld, vermoord
omdat ze geloven en vertrouwen op uw woord
Heer ontferm U over hen, toon hun uw barmhartigheid
maak ze moedig, maak ze sterk en standvastig in de strijd
Geef Uw liefde en geduld in alles wat ze doorstaan
en dat Uw Heilige Geest hen troost bij elke traan
Wij bidden voor hen die worden vervolgd
Vals beschuldigd, alles kwijt, gevangen in eenzaamheid
Bedreigd en verdrukt, beledigd, bespot
omdat ze belijden: Jezus is de zoon van God
Heer ontferm U over hen, toon hun uw barmhartigheid
maak ze moedig, maak ze sterk en standvastig in de strijd
Geef Uw liefde en geduld in alles wat ze doorstaan
en dat Uw Heilige Geest hen troost bij elke traan
Wij bidden voor hen die u vervolgen
Zegen hen en raak hen aan
En help ons om trouw te blijven bidden
zodat deuren open gaan
Heer ontferm U over hen, toon hun uw barmhartigheid
maak ze moedig, maak ze sterk en standvastig in de strijd
Geef Uw liefde en geduld in alles wat ze doorstaan
en dat Uw Heilige Geest hen troost bij elke traan
Heer ontferm U over hen, toon hun uw barmhartigheid
maak ze moedig, maak ze sterk en standvastig in de strijd
Geef Uw liefde en geduld in alles wat ze doorstaan
en dat Uw Heilige Geest hen troost bij elke traan

Lied 09
Titel: Wat vlied of bezwijk
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst:
Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
Zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door Zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht

Lied 10
Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: J. Chr. Eijer
Uitvoerende: Vocals
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren
hij gaat op pad terstond
Hij, Die de mensen diende
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen
is juist in zwakheid sterk
Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt
Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 11
Titel: O God die droeg ons voorgeslacht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelink
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis
bewijs ook ons Uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door Uw woord bereid
altijd dezelfde, die Gij waart
de God der eeuwigheid
En duizend jaar gaan als de dag
van gist’ren voor U heen
een schaduw, een gedachte vaag
een nachtwaak, die verdween
O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis

Lied 12
Titel: Ga niet alleen door het leven
Arrangement: André Bijleveld
Eerste componist: Johannes Hermanus Gunning
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Eleven
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Ga niet alleen door 't leven,
Die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
Daar is zoveel geween,
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
Ga niet alleen, uw Koning
Wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning,
Hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen.
Als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend' ogen
Naar Jezus heen!
Richt dan de treurend' ogen
Naar Jezus heen!
En dan, als 't leed der aarde
Voor immer is gedaan;
Als in des hemels gaarde
Uw blijde voeten staan;
Dan ziet g' in 't zalig Eden
Slechts zaal'gen om u heen.
Dan prijst g' in eeuwigheden
Uw Heer alleen!
Dan prijst g' in eeuwigheden
Uw Heer alleen!
Uw Heer alleen!
Uw Heer alleen!

Lied 13
Titel: Volle verzeek'ring
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk
Tekst:
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn
wedergeboren door Jezus' bloed
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Volle verlossing, om vrij te zijn
‘k mag alles leggen in Zijne hand
Het hart naar boven, ’t oog hemelwaarts
zo Jezus volgen naar ’t vaderland
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Volle bewustheid, Hij leeft voor mij
dit geeft mij blijvend heerlijk genot
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij
'k Mag nu steeds leven voor mijne God
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

