Lied 01
Titel: Volle verzeek'ring
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Phoebe P. Knapp
(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint-Jacobskerk
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
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
in mijne Heiland, Jezus is mijn

Lied 02
Titel: Heer, wijs mij uw weg
Arrangement: Hans van Wingerden
Componist: Elbert Smelt en Niek Smelt
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: CRK Voices en samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
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,
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 mijn 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.
Toon mij dat Christus
heel mijn weg gelopen heeft.

Lied 03
Titel: Ik wandel in het licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Margaretha A. Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst:
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donkere dal ligt achter mij
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Ik wandel in het licht met Jezus
en ik luister naar Zijn dieb’re stem
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Lied 04
Titel: Neem mijn leven laat het Heer
Arrangement: Henk Ruiter
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Casparus Bernardus Burger
Uitvoerende: Choir Company & gemengd koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Neem mijn leven, laat het, Heer
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
Neem en zegen alle vreugd
al 't geluk dat mij verheugt.
Maak dat ik mij nimmer schaam
mens te wezen in uw naam
Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Lied 05
Titel: Leer mij uw weg, o Heer
Arrangement: Mark Brandwijk
Componist: B. Mansell Ramsey
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Leer mij uw weg, o Heer,
leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat ‘voor uw aangezicht,
wandel in ’t volle licht,
leer mij uw weg.
Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij uw weg.
Is dan mijn hoop volbracht,
‘vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.
Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;
Hij is nabij.

Lied 06
Titel: Iedereen zoekt u, jong of oud
Arrangement: Ronald IJmker
Componist: L.M. Lindeman
(Nederlandse) Tekst: G. Landman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
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.
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.

Lied 07
Titel: Gebed voor de werkdag
Componist: Adrian Roest, Frans Korpershoek en Kinga Bán
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solozang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.
Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.
Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht in mij,
tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.

Lied 08
Titel: Geef ons een hart U toegewijd
Arrangement: Denise Brand
Componist: Sue C. Smith
(Nederlandse) Tekst: Jolanda Koning-de Jong
Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa
Uitvoering: Koor
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
Geef ons een hart dat voor U klopt
om U te dienen, trouwe God.
Die schuld vergeeft, voor omkeer zorgt.
Geef ons een hart dat voor U klopt.
Geef ons een hart, U toegewijd.
Waaruit verzet als sneeuw verdwijnt.
Dat wordt alleen door U bereikt.
Geef ons een hart, U toegewijd.
Wij kunnen niet zonder
niet zonder U
Wij kunnen niet zonder
niet zonder U
Wij kunnen niet zonder
niet zonder U
Wij kunnen niet zonder
niet zonder U
Geef ons een hart dat voor U klopt
om U te dienen, trouwe God.
Die schuld vergeeft, voor omkeer zorgt.
Geef ons een hart dat voor U klopt.
Geef ons een hart, U toegewijd.
Waaruit verzet als sneeuw verdwijnt.
Dat wordt alleen door U bereikt.
Geef ons een hart, U toegewijd.
U toegewijd.

Lied 09
Titel: Dat Christus ons voor ogen staat
Arrangement: Daniël Rouwkema
Componist: John Scott
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Choral Voices en samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
Dat Christus ons voor ogen staat
dit lieve leven lang:
vanaf ons onbewust begin
geeft Hij de dagen doel en zin,
beheert ook onze angst.
Maak Hem de bron van al ons doen,
ons leven rust in Hem,
fontein die uit God zelf ontspringt.
Hij, liefdesbron waaruit ik drink,
geeft ook ons bidden stem.
Dat Hij ons vergezicht mag zijn
in denken en in doen,
licht voor ons innerlijk gezicht
als weerglans van het eeuwig licht,
als klare morgenster.

Lied 10
Titel: Zoekt eerst het koninkrijk
Arrangement: Minne Veldman
Componist: K. Lafferty
(Nederlandse) Tekst: K. Lafferty
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu,
halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.
Halleluja,
halleluja,
halleluja,
hallelu, halleluja.
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

Lied 11
Titel: Als je bidt zal Hij je geven
Arrangement: Jaap Kramer
Componist: Elly & Rikkert Zuiderveld
(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: Kinderkoor Wonderwijs
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur,
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja.
Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur,
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja.

Lied 12
Titel: Samen te dienen (Heer, wat een voorrecht)
Arrangement: Rob Buis, Meindert W. Kramer
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 13
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

