Lied 01
Titel: Nog even en Gods dag breekt aan
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Pieter Stolk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Nog even en Gods dag breekt aan
al moet je nog een loopbaan gaan.
Nog even en dan zal Gods Zoon
Zich plaatsen op de hemeltroon.
Nog even en God maakt ons rijk
Zijn volk beërft een Koninkrijk.
Herauten, kom wij moeten gaan,
nog even en Gods dag breekt aan.
Daar waar de Zon nooit ondergaat
en eindeloos te stralen staat.
Kom mee, Hij leeft, is opgestaan,
Gods grote dag breekt spoedig aan.
O, welk een eeuwig, zalig lot
te zingen voor de Here God.
Hij heeft de eerkroon weggelegd,
God heeft het in Zijn Woord gezegd

Lied 02
Titel: Psalm 62
Arrangement: Martin Zonnenberg & Bas de Vroome
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen
Ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast
mijn rots, mijn enige vertrouwen
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen
Als gij voor Hem uw hart uitstort
vertrouw dat gij gezegend wordt
God is een schuilplaats voor ons allen

Lied 03
Titel: Wie maar de goede God laat zorgen
Arrangement: Martin Zonnenberg & Margreeth de Jong
Eerste componist: Georg Neumark 1657 - traditional
(Nederlandse) Tekst: Abraham Rutgers
Uitvoering: Samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
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
Treed vrolijk voort op ‘s Heren wegen
neem 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 04
Titel: Veilig in Jezus' armen
Arrangement: Henk Ruiter
Eerste componist: Benjamin Britten
(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau
Uitvoerende: Lucas Kramer
Uitvoering: Solo & samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len
zingend van liefd' en vree,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.
Jezus mijn dierb're toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten
totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.

Lied 05
Titel: Maranatha
Eerste componist: Kinga Ban
Tweede componist: Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo & Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Wanneer komt de dag, wanneer o God
zal de nacht voorgoed ten einde zijn
komt de tijd dat alles anders wordt
er geen tranen en geen rouw meer zijn
Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal
vol van luister, stralend als de zon
Heer hoelang nog, voor U komen zal
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God,
waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Hef je handen op en kijk omhoog
Prijs de Heer, aanbidt Hem met ontzag,
met een brandend hart, vervuld van hoop
Jezus komt! Er is een nieuwe dag
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Niets is beter, dan bij U te zijn
Wat een vreugde om te leven zonder pijn

Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Lied 06
Titel: Dan zal Hij komen op de wolken
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Marco de Keizer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Dan zal Hij komen op de wolken
Verwacht, toch onverwachts,
Zal Hij verschijnen aan de volken.
En wordt het nooit meer nacht.
Het donker zal voorgoed verdwijnen
Hij roept met hoog gezag
Hij is het die ons komt bevrijden,
Op deze jongste dag
Dan zullen alle volken zingen
tot ere van Zijn naam.
Zijn liefde zal ons dan omringen.
De dood is afgedaan.
De tranen zullen niet meer stromen
Hij is de levensbron,
die ons nieuw leven toe doet komen.
Herschept wat Hij begon.

Lied 07
Titel: Amen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Christian Gregor
Uitvoerende: Vocal Group Voice
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Nu alleen maar Amen zeggen
al is ’t met gebroken stem
dan je hand in Gods hand leggen
en op weg gaan achter hem
Nu alleen maar blijven lopen
in het voetspoor van je Heer
blijven strijden, blijven hopen
wachtend op zijn wederkeer
Nu alleen zijn woord vertrouwen
Altijd zal ik bij je zijn
Als een kind je handen vouwen
Zijn getuige willen zijn
Al je twijfel af te leggen
en alleen maar Amen zeggen
Amen, amen.

Lied 08
Titel: Wees mijn Leidsman
Arrangement: Harm hoeve
Eerste componist: J Hughes
(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Grote of Jacobijnerkerk
Tekst:
Wees mijn leidsman trouwe Here
Voer mij pelgrim door de nacht
Ik ben zwak, maar gij zijt machtig
van wie ‘k al mijn steun verwacht
Brood des hemels, brood des hemels
voed mij door uw heil’ge kracht, heil’ge kracht
Voed mij door uw heil’ge kracht
Open Uw kristalfonteinen
waar de heilstroom uit ontspringt
Laat Uw wolkkolom verschijnen
als mij moed en kracht ontzinkt
Doe mij reizen, doe mij reizen
door Uw trouwe zorg omringd, zorg omringd
door Uw trouwe zorg omringd
Komt het uur dat ik moet sterven
red mij dan uit angst en nood
Doe mij Kanaän beërven
vrij van Satan, hel en dood
Eeuwigdurend, eeuwigdurend
maak ik dan uw liefde groot, liefde groot
maak ik dan uw liefde groot
maak ik dan uw liefde groot

Lied 09
Titel: Loof de Koning, heel mijn wezen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Goss
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Grote of Jacobijnerkerk
Tekst:
Loof de Koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld
Loof de Koning,
loof de Koning
tot gij Hem ontmoeten zult
Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog
Looft uw Schepper,
looft uw Schepper
looft Hem, die het al bewoog

Lied 10
Titel: Wacht op de Heer (Psalm 27)
Eerste componist: Eelco Vos
Tweede componist: Traditional
Uitvoerende: The Psalmproject
Uitvoering: Koorzang
Opname: Leeuwarden - Grote of Jacobijnerkerk
Tekst:
God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen
Ik steun op hem verlaat mij op de Heer
veilig bij God, hoef ik niet bang te wezen
Hij is mijn hulp wat mij bedreigt valt neer
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar hij mij liefdevol ontvangt
Die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen
Wees mij een gids die veilig mij geleidt
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen
U die voor mij de weg al hebt bereid
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed

Lied 11
Titel: Heer wijs mij Uw weg
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: N E Smelt
Uitvoerende: Auditantenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan
Heer, leer mij uw weg
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
het donker is
leid mij dan op uw weg
de weg die eeuwig is
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
de hoop opgeef
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Lied 12
Titel: Stil mijn ziel wees stil
Arrangement: Marcel Zimmer
Eerste componist: Stuart Townend
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Tekst:
Stil mijn ziel wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds. Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Ik rust in U alleen

Lied 13
Titel: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Arrangement: Martin Zonennberg
Eerste componist: Teake Pebesma
(Nederlandse) Tekst: Enny Ijskes
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst:
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Lied 14
Titel: Jezus leeft in eeuwigheid
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles A. E. Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

