Lied 01
Titel: Rust mijn ziel uw God is Koning
Arrangement: André van Vliet
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Pieter L. van de Kasteele
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.
Ieder woelt hier om verand’ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug ‘t geen hij eens zag.
Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!

Lied 02
Titel: Je hoeft niet bang te zijn
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Nando van Essen
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.

Lied 03
Titel: Wees niet bevreesd
Arrangement: Martin Zonnenberg
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 04
Titel: Veilig in uw nabijheid
Arrangement: Marco den Toom
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Bert Noteboom
Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu, samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
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
Veilig in uw nabijheid,
veilig ben ik bij U.
Veilig in stormen en verdriet
beveiligd ieder uur

Lied 05
Titel: De kracht van uw liefde
Arrangement: Martin Mans & Marco den Toom
Componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende: The Martin Mans Formation
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
Houd mij vast
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Lied 06
Titel: Als g' in nood gezeten
Componist: Henri Abraham César Malan
(Nederlandse) Tekst: Petrus Johannes Mouton
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Als g’in nood gezeten,
Geen uitkomst ziet,
Wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet
Vrees toch geen nood,
’s Heren trouw is groot
En op ’t nachtlijk duister,
Volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
Ducht toch geen kwaad
God zal u behoeden,
Uw toeverlaat

Lied 07
Titel: Heer hoor mijn gebed
Componist: Marcel Koning, Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Traditioneel (Psalm 143)
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Heer, hoor mijn gebed,
luister naar mijn smeken.
Antwoord mij,
U bent trouw en rechtvaardig.
Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen.
Wijs mij de weg die ik gaan moet.
Mijn ziel verlangt naar U,
mijn ziel verlangt naar U.
Houd mij in leven, Heer, tot eer van uw naam.
Leid mij uit de verdrukking door uw gerechtigheid.
Laat mij in de morgen uw liefde horen,
in U stel ik mijn vertrouwen.
Wijs mij de weg die ik gaan moet.
Mijn ziel verlangt naar U,
mijn ziel verlangt naar U.

Lied 08
Titel: Een instrument van God
Arrangement: Martin Zonneberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst:
Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and're mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m' een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt
Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf'ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and'ren open,
geef mij tact en veel geduld
Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,
wat bemoediging te geven,
vol van warmt' en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht

Lied 09
Titel: Geven
Componist: Jan Mulder
(Nederlandse) Tekst: Tini van Selm
Uitvoerende: Young Ladies Choir Hadassah
Uitvoering: Koorzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Noe…..
Noe…..
Zag je ooit de eerste stralen
van een gouden zomerzon
of de regenboog in druppels
van fonteinen of een bron
Zie je om naar juist degene
die maar zelden wordt gezien
Maak je tijd voor echte aandacht
en een schouderklop misschien
Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
Heb je oor voor iemand anders
die een klankbord nodig heeft
en bemoedigen jouw woorden
wel een mens die eenzaam leeft
Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
Leef je om jezelf te geven
omdat God zich gaf voor jou
Dan zijn zelfs de kleinste daden
tekens van zijn grote trouw
tekens van zijn grote trouw
Noe…..

Lied 10
Titel: In bidden en in smeken
Arrangement: Joost van Belzen
Componist: Melchior Teschner
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
In bidden en in smeken,
maak onze harten één.
Wij hunk’ren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.
Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

Lied 11
Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: J. Chr. Eijer
Uitvoerende: Vocals
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren
hij gaat op pad terstond
Hij, Die de mensen diende
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen
is juist in zwakheid sterk
Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt
Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 12
Titel: Wat vlied' of bezwijk
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: William Croft
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: 'zijn goedheid is groot!'

Lied 13
Titel: Er is een dag
Arrangement: Harold Schonewille
Componist: Nathan Fellingham
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Martin Brand
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht.
Een dag van blijdschap
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag
dan komt de Heer en haalt zijn bruid
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.
Er klinkt geschal
wanneer de graven open gaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid.
De dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.
Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt
deel je in zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.
Amen

