Lied 01
Titel: Ere zij aan God de Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Henry Smart
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende: Magnificat en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Ere zij aan God, de Vader
ere zij aan God, de Zoon
eer de Heil'ge Geest, de Trooster
de Drie-een'ge in zijn troon
Halleluja, halleluja
de Drie-een'ge in zijn troon
Ere zij aan Hem wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt
eer zij Hem die ons gekroond heeft
koningen in heerlijkheid
Halleluja, halleluja
ere zij het Lam gewijd
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer

Lied 02
Titel: Halleluja, eeuwig dank en ere
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional Hernhutters
(Nederlandse) Tekst: Abraham Rutgers
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht.
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade;
Uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot.

Lied 03
Titel: Volle verzeek’ring
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: J F Knapp
(Nederlandse) Tekst: J F Knapp
Uitvoerende: Remco Hakkert en samenzang
Uitvoering: Solo en Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
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

Lied 04
Titel: Liefde was het onuitputtelijk
Arrangement: Marco den Toom
Componist: Thomas John Williams
(Nederlandse) Tekst: Christiaan Leonard van den Broek
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil Zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons Zijn liefde prijzen
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof.
Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in Uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor Uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet

Lied 05
Titel: Abba Vader
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: David Bilbrough
(Nederlandse) Tekst: David Bilbrough
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Lied 06
Titel: Veilig in uw nabijheid
Arrangement: Hans van Wingerden
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Bert Noteboom
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Dank U voor Uw ontfermende liefde,
onpeilbaar in de hoogte en diepte.
In al mijn vreugde en in alle pijn
wilt U met mij zijn.
Veilig in Uw nabijheid,
veilig ben ik bij U.
Veilig in stormen en verdriet;
beveiligd ieder uur.
Zoals een vader zorgt voor zijn kind'ren
ontfermt U zich ook over mijn leven;
U houdt mij vast in al de strijd,
tot in eeuwigheid!
Veilig in Uw nabijheid,
veilig ben ik bij U.
Veilig in stormen en verdriet;
beveiligd ieder uur.
Wanneer het donker is in het leven,
weet ik mij door Uzelf omgeven.
Zoals de schaduw aan mijn zij,
bent U dicht bij mij.
Veilig in Uw nabijheid,
veilig ben ik bij U.
Veilig in stormen en verdriet;
beveiligd ieder uur.

Lied 07
Titel: Vervuld van Uw zegen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional uit Wales
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
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 donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
Uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Lied 08
Titel: Daar zijn geen grenzen
Arrangement: David Mast, Cor Mutsers en Rob Buis
Componist: Stuart Hamblen
(Nederlandse) Tekst: N. Claeys-van Lith
Uitvoerende: Joke Buis en samenzang
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
voor elk die wonderen van Hem verwacht.
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht,
daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.
Is hier een hart, vermoeid, verward,
gevuld door angst en strijd?
Twijfel drukt u neer,
gij struikelt telkens weer.
O, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid.
Aan wie in Hem geloven
toont hij Zijn heerlijkheid.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
voor elk die wonderen van Hem verwacht.
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht,
daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.
Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer,
tob niet langer voort,
vertrouw op ‘s Heren woord.
Hij hoort uw stem, u krijgt van Hem
Zijn liefde, altijd weer.
Zodat U zult geloven:
niets is onmogelijk meer.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
voor elk die wonderen van Hem verwacht.
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht,
daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
voor elk die wonderen van Hem verwacht.
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart Zijn kracht,
daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht,
daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht.

Lied 09
Titel: Maak liefde waar
Arrangement: Daniël Rouwkema
Componist: Londonerry Air
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Gemengd koor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Maak liefde waar in geven en aanvaarden
belangeloos en zonder elke dwang
een schuilplaats waar geen doen alsof kan aarden
waar kwetsbaarheid geen pantser meer verlangt
Geef mij je hand en ongebaande paden
Geef mij je liefde waarlangs wij ook gaan
God geeft ons zelf Zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan
Maak liefde waar door nimmer te begrenzen
maar als omarming die ons juist bevrijdt
de steun die helpt gevaren te trotseren
als moed die naar ons ware zelf toe leidt
Geef mij je kracht als woorden gaan bezwijken
Geef liefde ondanks wat ik heb gedaan
God geeft ons zelf Zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan
Maak liefde waar maar nooit als macht of invloed
als wapen dat de ander overspeelt
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken
en deel de vreugde om wat wordt geheeld
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen
Wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan
God geeft ons zelf Zijn beeld van ware liefde
de open hand alleen als grond van ons bestaan

Lied 10
Titel: Naastenliefde
Arrangement: Ria Kalkman & Mark Brandwijk
Componist: W. Afanisieff, D. Foster & L. Quarrantotto
(Nederlandse) Tekst: F.J. van Dalfsen-Noordzij
Uitvoerende: Hadassah
Uitvoering: Koorzang
Opname: Veenendaal - Oude Kerk
Tekst:
Niet altijd krijgen wij antwoord op vragen
Soms ligt ons pad in het donker gehuld
Willen wij vechten en zeker niet klagen
al is ons hart dan met droefheid vervuld
Waarom o Heer zijn er zo vele vragen
Waarom o Heer is er zoveel verdriet
Waarom o Heer kan de mens niet vragen
Waarom o Heer is het uitzicht er niet
Een schouderklop
Een luist’rend oor
Een woord van troost
Een warm gebaar
God geeft u de gaven
Heb moed om te delen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen
God wijst eenieder
precies de juiste weg
Hij reikt u vandaag
ook weer de hand
Een schouderklop
Een luist’rend oor
Een woord van troost
Een warm gebaar
God geeft u de gaven
Heb moed om te delen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen

Lied 11
Titel: Wandelen in het licht met God
Arrangement: Harm Hoeve
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus
Uitvoering: Koorzang
Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk
Tekst:
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
we are marching, we are marching,
we are marching in the light of God
we are marching, we are marching,
we are marching in the light of God
We are living in the love of God
We are living in the love of God
We are living in the love of God
We are living in the love of God
We are living, we are living,
we are living in the love of God
We are living, we are living,
we are living in the love of God
Ik wil wand’len in het licht van God
Ik wil wand’len in het licht van God
Ik wil wand’len in het licht van God
Ik wil wand’len in het licht van God
Ik wil wand’len, ik wil wand’len,
ik wil wand’len in het licht met God
Ik wil wand’len, ik wil wand’len,
ik wil wand’len in het licht met God
Ik wil wand’len in het licht met God

Lied 12
Titel: Ik wil jou van harte dienen
Componist: Richard Gillard
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Ik zal Christus’ licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.
Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Lied 13
Titel: Liefde
Arrangement: Jaap Kramer
Componist: John Denver
(Nederlandse) Tekst: Meindert Bakker
Uitvoerende: Sharon Kips & mannenkoor Salomo
Uitvoering: Solo en koorzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Misschien weet je niet wat liefde is
Of ken je haar nog niet
Lees dan wat er staat in ’t woord van God
en luister naar dit lied
De liefde is een woeste stroom
die alles overvloeit
De liefde is een plantje dat stil groeit
De liefde, zij is als een bloem
waaraan ik zachtjes ruik
of als een maat met dure zalf
in een glazen kruik
De liefde is een stukje
van de hemel in je hart
de liefde die verdrijft ook alle smart
O liefde is een witte wolk
die voortdrijft in de lucht
Of als een zilv’ren vogel
ja in een snelle vlucht
En Jezus Zelf is die het zegt
de liefde telt het meest
Een gave van de Heil’ge Geest..
Die jij misschien ook vreest
De liefde is een oceaan
vol golven van geluk
Als een vuur dat brandt van binnen
Het breekt de zonden stuk
Mijn droom is om bij God te zijn
te zingen voor Zijn troon
En de liefde,
zij geeft vleugels aan mijn droom

