Lied 01
Titel: Geest van hierboven
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Giovanni Gastoldi
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Lied 02
Titel: Ride the Chariot
Arrangement: André van Vliet
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Cantare
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
I'm gonna ride,
ride the chariot in the morning Lord.
I'm gonna ride,
ride the chariot in the morning Lord.
I'm getting rea..
I'm getting ready for that judgment day,
My Lord, my Lord.
Are you ready my sister?
Oh ye.
Are you ready for the journey?
Oh ye.
Do you want to see your Jesus?
Oh ye.
Make you ready for the journey,
make you ready to go.
I'm gonna ride,
ride the chariot in the morning Lord.
I'm gonna ride,
ride the chariot in the morning Lord.
I'm getting rea..
I'm getting ready for that judgment day,
My Lord, my Lord.
Are you ready my brother?
Oh ye.
Are you ready for the journey?
Oh ye.
Do you want to see your Jesus?
Oh ye.
Make you ready for the journey,
make you ready to go.
I'm gonna ride,
ride the chariot in the morning Lord.
I'm gonna ride,

ride the chariot in the morning Lord.
I'm getting rea..
I'm getting ready for that judgment day,
My Lord, my Lord.
Are you ready my father?
Oh ye.
Are you ready for the journey?
Oh ye.
Do you want to see your Jesus?
Oh ye.
Make you ready for the journey,
make you ready to go.
I'm gonna ride,
ride the chariot in the morning Lord.
I'm gonna ride,
ride the chariot in the morning Lord.
I'm getting rea..
I'm getting ready for that judgment day,
My Lord, my Lord.

Lied 03
Titel: Jezus geeft een loflied
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser en Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Jezus geeft een loflied in ons hart,
Jezus geeft een loflied in ons hart,
‘t Is een lied van vreugde,
niemand neemt het weg.
Jezus geeft en loflied in ons hart.
Jezus leert ons samen zijn in harmonie.
Jezus leert ons samen zijn in harmonie.
Zoveel mensen, zoveel harten,
Hij maakt ons één.
Jezus leert ons samen zijn in harmonie.
Jezus leert ons samenleven als gezin.
Jezus leert ons samenleven als gezin.
Door zijn liefde groeit de liefde
voor iedereen.
Jezus bindt ons samen als gezin.
Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.
Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.
Wie gebukt gaan onder zorgen
die richt Hij op.
Jezus keert de rouwklacht om tot vreugdedans.

Lied 04
Titel: Jezus is de Goede Herder
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Elly en Rikkert Zuiderveld
(Nederlandse) Tekst: Elly en Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.
Als je ‘s avonds niet kunt slapen,
als je bang in ‘t donker bent,
denk dan eens al die schapen
die de Heer bij name kent.
Jezus is de goede herder,
Jezus hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal.
En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet.
Jezus is de goede herder,
Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder,
brengt mij veilig naar de stal,
brengt mij veilig naar de stal.

Lied 05
Titel: 12-jarige Jezus
Componist: Johan Bredewout
(Nederlandse) Tekst: Henriëtte Maaijen
Uitvoerende: Cantare
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Wanneer Jezus twaalf jaar is,
Kind nog maar bijzonder wijs,
maakt Hij met familieleden
een bekende pelgrimsreis;
naar de stad Jeruzalem
waar de pelgrims binnen stromen.
Wat gaat er dan om in Hem
als zij bij de tempel komen?
Jezus stelt daar vele vragen
aan de leraars van de wet
en zij zien, met groot verbazen,
hoe dit Kind uit Nazareth
naar hen luistert, antwoord geeft,
hoe Hij kennis wil vergaren,
in de schriften inzicht heeft,
Gods geboden wil bewaren.
Als Zijn ouders naar Hem zoeken,
angst vermengt zich met verdriet,
vinden zij Hem in de tempel,
maar begrijpen doen zij ’t niet.
“Kind wat heb j’ ons aangedaan?”
zo spreekt vragend hun gemoed.
Antwoordt Hij: “Weet u dan niet,
’t is de Vader die mij roept.
’t is de Vader die mij roept.”

Lied 06
Titel: Zoekt eerst het Koninkrijk van God
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Componist: Karen Lafferty
(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton
Uitvoerende: Cantare, Kinderkoor De Bromvlieg, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en Zijn gerechtigheid.
en dit alles ontvangt U bovendien.
Hallelu, halleluja.
Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja.
Gij kunt niet leven van brood alleen
maar van ieder woord
dat door de Heer’ gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja.
Bidt en u zal gegeven zijn,
Zoekt en gij zult het zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja (3 x) Hallelu, halleluja.

Lied 07
Titel: Vaste Rots
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoerende: Filiae, Samenzang
Uitvoering: Koor- en Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schauw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.
Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet!
Eenmaal als de stonde slaat
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon’
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Lied 08
Titel: ‘k Stel mijn vertrouwen
Arrangement: Jan Mulder, André van Vliet
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional, Henriëtte Maaijen
Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg, Cantare, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’, mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet Hij is mij steeds nabij.
Wie leert vertrouwen, zo een kind dat doet,
die zal ontvangen blijdschap, kracht en moed.
Want God heeft lief, wie worden als een kind.
En Hij rust niet tot u in Hem de vrede vindt.
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’, mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet hij is mij steeds nabij.

Lied 09
Titel: Ik wil vandaag alleen maar zingen
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Ellen Laninga-van der Veer
(Nederlandse) Tekst: Ellen Laninga-van der Veer
Uitvoerende: Kinderkoor De Bromvlieg
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Ik sta op, de dag begint
Ik schud mijn benen los
Haal mijn handen door m'n haar
Ja, ik ga totaal los
Ik kijk eens in de spiegel
en geef mijzelf een compliment
God heeft mij gemaakt
Ik ben blij dat Hij mij kent
Ik wil vandaag alleen maar zingen
Ik ben ontzettend blij
De reden is eenvoudig
God zorgt altijd voor mij
Ik wil dansen, ik wil zwaaien
Ik wil stampen op de grond
En aan het einde van dit liedje
draai ik een keer in het rond
Ik sta op, de dag begint
Ik strek mijn armen uit
Mijn moeder roept: nu even niet
als ik een liedje fluit
Op mijn bruine boterham
strooi ik een berg hagelslag
Ik geniet van alles om mij heen,
dank U wel voor deze dag
Ik wil vandaag alleen maar zingen
Ik ben ontzettend blij
De reden is eenvoudig
God zorgt altijd voor mij
Ik wil dansen, ik wil zwaaien
Ik wil stampen op de grond
En aan het einde van dit liedje
draai ik twee keer in het rond
Ik wil vandaag alleen maar zingen

Ik ben ontzettend blij
De reden is eenvoudig
God zorgt altijd voor mij
Ik wil dansen, ik wil zwaaien
Ik wil stampen op de grond
En aan het einde van dit liedje
draai ik een keer
Aan het einde van dit liedje
draai ik twee keer,
Nee, aan het einde van dit liedje
draai ik drie keer in het rond.

Lied 10
Titel: Iedereen zoekt U, jong of oud
Arrangement: André van Vliet
Componist: Ludvig Mathias Lindeman
(Nederlandse) Tekst: Gert Landman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen,
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,
Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen,
als onze hand Uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen.
Twijfel of hoogmoed, onverstand,
neem ons, Uw mensen, bij de hand,
laat ons Uw schoonheid aanschouwen.
Koning, Uw rijk is zo nabij,
open mijn ogen en oren,
onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind,
zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.

