Lied 01
Titel: Grote God zie ons verlegen
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: William Rowland
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Grote God, zie ons verlegen
ogen hunk'rend naar het licht
over nevelige wegen
dakloos, zwervers zonder zicht,
roepend al te grote woorden,
lam geslagen, ziende blind,
zoekers die zichzelf verloren
hoe wij zoeken, niemand vindt
Christus, hoor ons diep verlangen,
vrij van heimwee, thuis te zijn.
Waar wij blij verbaasd ontvangen
levend water, brood en wijn,
om te delen, door te geven
parels uit een oude schat,
niet nog langer zo te leven
als wij nu doen: moe en mat

Lied 02
Titel: Wie zich door God alleen laat leiden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Georg Neumark
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst:
Wie zich door God alleen laat leiden
enkel van Hem zijn heil verwacht
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht
Want wie op God alleen vertrouwt
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd
Zing maar en bid, en ga Gods wegen
doe wat uw hand vindt om te doen
Weet dat de hemel zelf u zegent
u brengt naar weiden fris en groen
Wie zich op God alleen verlaat
weet dat Hij altijd met ons gaat

Lied 03
Titel: Meester men zoekt U wijd en zijd
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Emil Liedgren
(Nederlandse) Tekst: C B Burger
Uitvoering: Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst:
Meester, men zoekt U wijd en zijd
komend langs velerlei wegen
Ouderen gaan rustig welbereid
jongeren aarzelend U tegen
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht
hunkerend naar uwe zegen
Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkonden
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden
Daarom zoekt U elk mensenkind
zoek, Herder, mij, opdat ik vind
anders zo ga ik te gronde

Lied 04
Titel: Heer ik kom tot U
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: George Whelpton
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoerende: Oosterhoutse Nachtegalen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart
Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed
Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn
Jezus, op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Lied 05
Titel: Psalm 130
Eerste componist: Straatsburg 1539
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende: Ars Musica
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Uit diepten van ellende
roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden,
ik werp voor U mij neer.
O laat Uw oor zich neigen
tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen,
red mij, o Here, red.

Lied 06
Titel: Vader van eeuwigheid
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Vader van eeuwigheid
vol van gerechtigheid,
open mijn hart voor wie Jezus is
Jezus straalt als de zon
Jezus stroomt als een bron
van leven waarin vreugde is
Jezus, komt U dichterbij
met uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U
Geest die van Christus is
spreek uw getuigenis,
open mijn hart voor wat Jezus geeft.
Jezus die voor mij leed,
Jezus die voor mij streedt,
die voor mij overwonnen heeft.
Jezus, komt U dichterbij
met uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U
Heerlijk drie-enig God
U die aanbeden wordt,
alles in mij zingt uw naam ter eer
Kracht, glorie, majesteit
lof, eer en heerlijkheid
van nu aan tot in eeuwigheid

Lied 07
Titel: Hier in de stilte zoek ik naar U
Arrangement: Jan Willem van Delft, Rieks van der Velde
Eerste componist: Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda, Henk Pool
(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda, Henk Pool
Uitvoerende: Kees Kraayenoord
Uitvoering: Solozang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Hier in de stilte zoek ik naar U
Kom met Uw geest mij nabij
En al mijn streven leg ik voor U neer
voor mij de genade, voor U alle eer
Ik heb gezworven, ik heb gezocht
gezocht naar de plek waar ik hoor
Maar al mijn wegen leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer
Mijn ziel blijft wachten hier in Uw huis
totdat het rust vindt bij U
Wat ik kan geven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer
Jezus mijn Heiland, ik schuil bij U
want U heeft alles volbracht.
En heel mijn leven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer
En heel mijn leven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer

Lied 08
Titel: Gebed om zegen
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Gerrit Dekker
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!
Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij
Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God zegen ons tot in eeuwigheid
Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Lied 09
Titel: Grote God die mij bevrijdt
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Dundel
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst:
Lang bleef ik de Heer verwachten
tot Hij zich voorover boog
Want Hij had mijn roep gehoord en
trok mij uit de put omhoog
gaf mij uitzicht op de toekomst
zette mij op vaste grond
leerde mij om weer te zingen
gaf een nieuw lied in mijn mond
Wanneer zorgen mij omringen
en ik zie geen uitweg meer
wilt U mij dan uitkomst brengen
kom mij snel te hulp, o Heer
Geef mij uitzicht op de toekomst
zet mij weer op vaste grond
leer mij om te blijven zingen
geef een nieuw lied in mijn mond
Ik zal van uw liefde zingen
en van uw rechtvaardigheid
Nooit zal ik uw trouw verzwijgen
Grote God die mij bevrijdt

Lied 10
Titel: Hoor mijn gebed
Eerste componist: Elisa Krijgsman
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman
Uitvoering: Solozang
Opname: Wouw - St Lambertuskerk
Tekst:
Is er licht aan het eind van de tunnel
Al is het maar een kleine straal
Alle zicht lijkt volledig verdwenen
waardoor ik in wanhoop verdwaal
Zal het wolkendek ooit nog verdwijnen
al gaat het maar even opzij
zodat ik de zon weer zie schijnen
Wanneer is de kilte nou voorbij
Ik roep het uit, hoor mijn gebed
want ik zie geen uitweg meer
U bent toch de God, de God die mij redt.
Ik strek mij uit naar U, naar U
Heer, hoor mijn gebed
Ik word omringd door tegenslagen
en heb geen kracht om door te gaan
Ik kan het echt niet meer verdragen
Waarom wordt mij dit aangedaan
Ik roep het uit, hoor mijn gebed
want ik zie geen uitweg meer
U bent toch de God, de God die mij redt
Ik strek mij uit naar U
Heer, hoor mijn gebed

Lied 11
Titel: Leer mij Uw weg
Arrangement: Peter Wildeman
Eerste componist: Joseph M Martin
(Nederlandse) Tekst: Rinus Verhage
Uitvoerende: Grace Ladies Choir
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst:
Wees ons genadig Heer
want groot is uw almacht
Kom in ons midden
schenk uw Heil’ge Geest
De Heer is goed en recht
daarom onderwijst Hij
De verlorenen
brengt hij veilig thuis
Leer mij Here uwe wegen
Leidt mij op een effen paân
Heer, ai, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend
Gij zijt mijn heil
Wie hem ned’rig valt te voet
zal hij onderwijzen
Looft, looft de Here,
halleluja Amen
De Heer is goed en recht
daarom onderwijst hij
Zie in gunst terneer
redt ons keer op keer
U komt toe de dank
lof, aanbidding, Heer

Lied 12
Titel: Psalm 25: 2
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende: Grace Ladies Choir
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst:
Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt
leid mij in uw rechte leer
laat mij trouw uw wet betrachten
want Gij zijt mijn heil, o Heer
'k blijf U al den dag verwachten

Lied 13
Titel: ‘k Ben een koninklijk kind
Arrangement: Denise Brand
Eerste componist: M. A. Clifton
(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en ‘k zal wonen in ’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud.
Glorievol als een schoon paradijs.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.
‘k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind.
‘k Ben gekocht met het bloed van mijn Heer.
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht.
‘k Ben Gods kind dat verblijdt mij zo zeer.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en zijn oog rust zo teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.
‘k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daarin vindt,
God te loven met juub’lende stem.
Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en zijn oog rust zo teder op mij.

Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan, aan zijn zij.

Lied 14
Titel: Vat mijne hand
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: Tradititional
(Nederlandse) Tekst: M A Alt
Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Vat mijne hand, ik ben zo zwak en hulp’loos
Zonder uw hulpe durf ’k alleen niet gaan
Vat mijn hand en dan o dierb’re Heiland
kan in uw kracht, ik elke storm weerstaan
Vat mijn hand en trek mij nader tot U
Dicht aan uw hart is ‘t veilig voor uw kind
Vat mijn hand, opdat ik niet verdwale
Steun mij o Heiland, die mijn ziel bemint
Vat mijn hand, de weg ligt donker voor mij
Zo niet uw aanschijn mij is toegewend
Licht wordt mijn pad, gaat gij slechts met mij mede
Gij, die alleen mijn zorg en moeiten kent

Lied 15
Titel: Lichtstad met uw paarlen poorten
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: M A Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

