Lied 01
Titel: Psalm 43:3 en 4
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit en Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heil’ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind’loos mij verblijdt.

Lied 02
Titel: Hier in uw heiligdom
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Jeugd met een Opdracht
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U.
Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid
dat wij geborgen in uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest.
Heer, ik wil horen uw zachte stem..
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen, Heer opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien.

Lied 03
Titel: Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
Eerste componist: Henk J. Hazeleger
(Nederlandse) Tekst: Henk J. Hazeleger
Uitvoerende: Joke Buis en samenzang
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Lied 04
Titel: Leer ons bidden in uw naam
Eerste componist: Mark Brandwijk en Ria van den Noort
(Nederlandse) Tekst: F.J. van Dalfsen-Noordzij
Uitvoerende: Young Ladies Choir Hadassah
Uitvoering: Koorzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Trouwe Heere in de hemel
vouwen w’onze handen saam’
Mogen wij eerbiedig vragen
Leer ons bidden in Uw naam
Heere ik gebruik vaak woorden
die ik met mijn hart niet meen
‘k Zoek naar mooie lange zinnen
die ik van een ander leen
Heel vaak is mijn hart vol dingen
wat het bidden zo verstoort
Hartendeuren zijn gesloten
ik breng lege klanken voort
Bidden hebben wij zo nodig
zonder bidden gaat niets goed
Wil dan door Uw Geest ons leren
om te bidden zo het moet
Want we mogen zeker weten
uit de Bijbel ’t is Uw Woord
dat U ’t roepen van de raven
en de jonge musjes hoort
Wil dan ons gebed ook horen
zo vol zonde ied’re dag
Dat ik toch door mijn gebeden
U als koning dienen mag
Opent U dan onze harten
door gena en maak ons rein
Dat wij amen mogen zeggen
het zal waar en zeker zijn
Trouwe Heere in de hemel
Trouwe Heere in de hemel
vouwen w’onze handen saam’
Mogen wij eerbiedig vragen
Leer ons bidden in Uw naam
in Uw naam

Lied 04
Titel: Vader ik aanbid U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Terrye Coelho
(Nederlandse) Tekst: Terrye Coelho
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Vader, ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.
Jezus, ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.
Heil’ge Geest, ik aanbid U.
‘k Leg mijn leven voor U.
Halleluja.

Lied 06
Titel: Rust
Eerste componist: Martin Mans
(Nederlandse) Tekst: Martin Mans
Uitvoerende: Mannenkoor De Gouwestem
Uitvoering: Koorzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Noe…
Noe….
Vader in de hemel geef mij rust.
Vader in de hemel geef mij rust.
Geef mij rust en schenk mij kracht.
Vader geef mij moed.
Rust in overvloed.
Dank U Heer, dank U Heer.
Dank U keer op keer.
Noe…
Noe….
Amen, amen.
Amen, amen.
Noe…
Noe….

Lied 07
Titel: Wees niet bevreesd
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen,
al zie je niet over de toekomst heen.
Leef maar vandaag en denk nog niet aan morgen.
God is nabij, Hij laat je nooit alleen.
Wees niet bevreesd, Hij ziet jouw stille tranen,
al heb je soms ook nog zo veel verdriet.
Je hoort bij Hem, Hij roept ook jou bij name.
God is nabij, zijn kind vergeet Hij niet.
Wees niet bevreesd, al kun je soms niet verder,
al staat de hele wereld ook in brand.
Hij steunt en draagt je, is de Goede herder.
God is nabij, Hij houdt je in zijn hand.
Wees niet bevreesd, al wankelt heel je leven.
Hij is het, die van angst en zorg bevrijdt.
Vertrouw op Hem, Hij zal je nooit begeven.
God is nabij, voor eeuwig en altijd.

Lied 08
Titel: Samen te dienen (Heer, wat een voorrecht)
Arrangement: Rob Buis, Meindert W. Kramer
Eerste componist: Bill Gaither
(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton
Uitvoerende: Joke Buis, The Martin Mans Formation, Mannenkoor De Gouwestem, Young
Ladies Choir Hadassah en samenzang
Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Lied 09a
Titel: Medley Psalm 146 - Gezang 146c
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Daniel Herrnschmidt
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Lied 09b
Titel: Medley Psalm 146 - Psalm 146 (nieuwe berijming)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den HEER uw God.

Lied 09c
Titel: Medley Psalm 146 - Psalm 146 (oude berijming)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan zijn lof;
‘k Zal, zo lang ik ‘t licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in ‘t hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

