Lied 01
Titel: 'k Heb geloofd en daarom zing ik
Arrangement: Jan Van Weelden, Harm Hoeve
Componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: J. Mathijsen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
‘k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van genâ,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht!
Ja, ‘k geloof, en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
’s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in Uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

Lied 02
Titel: Meer dan ooit
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Paul Baloche
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende: Navigators Studentenkoor, Elise Mannah, Samenzang
Uitvoering: Solo, Koor en Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Meer dan rijkdom, meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.
Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.
In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.
Meer dan rijkdom, meer dan macht,
meer dan schoonheid van sterren in de nacht,
meer dan wijsheid die deze wereld kent
is het waard te weten wie U bent.
Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.
In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.
In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf verworpen en alleen;
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf en dacht aan mij,
meer dan ooit.

Lied 03
Titel: Heer U bent mijn leven
Arrangement: André van Vliet
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: St. Immanuel Nederland
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Lied 04
Titel: Wees genadig
Arrangement: Arjan Wouters
Componist: Steve Merkel
(Nederlandse) Tekst: A. Wiersma
Uitvoerende: Mannenensemble Espressione, Elise Mannah, Samenzang, Frank Emens
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
De woorden die U sprak, Heer,
ben ik al weer vergeten.
Het vuur van uw beloften is langzaam uitgedoofd.
Met een hart vol van twijfel
volg ik aardse wijsheid,
vergeef mij toch mijn ongeloof;
hernieuw het vuur in mij.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Ik bouwde zelf een altaar
van dingen van de wereld.
Ik wandelde op wegen
ver bij U vandaan.
Nu keer ik terug en stort mij
in uw armen van genade.
Vergeef mij, Heer en help mij
opnieuw uw weg te gaan.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.
Wees genadig, Heer,
vergeef mij.
Wees genadig voor mij.

Lied 05
Titel: Psalm 116
Arrangement: Harm Hoeve
Componist: Genève
(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s HEREN heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.
Voor ‘t oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in ’s HEREN voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Lied 06
Titel: Schild
Arrangement: H. Doest, Marcel Zimmer
Componist: Elise Mannah
(Nederlandse) Tekst: Elise Mannah
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solo
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Het schild van geloof,
ik droeg het met trots
met heilige zekerheid
maar na jaren raakte ik dat kwijt
Twijfel sloop naar binnen,
maar dat mocht toch niet
Ik verschool me achter het schild
en zong weer vroom een lied
Het schild van geloof,
ik draag het al lang
Maar vandaag leg ik het neer
Dat maakt me wel zo eerlijk naar U Heer
Nu stel ik mijn vragen
is daar ruimte voor
Nu ga ik op onderzoek uit
met open oog en oor
Het schild van geloof
ligt nu op de grond
niks waar ik me achter verstop
Dat maakt me kwetsbaar
maar lucht me ook op
Wilt u nu geduldig zelf mijn schild zijn Heer
Mijn schild ende betrouwe en zo
verlaat mij nimmer meer
verlaat mij nimmer meer
verlaat mij nimmer meer

Lied 07
Titel: Daar is kracht
Arrangement: André van Vliet
Componist: Lewis Edgar Jones
(Nederlandse) Tekst: Lewis Edgar Jones
Uitvoerende: Mannenensemble Espressione, Samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
Daar is kracht in het bloed.
Daar is kracht in het bloed.
Weet dat uw redding zoveel heeft gekost.
Daar is kracht in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het dierbaar bloed van het Lam.
Wilt gij de macht van de boze ontvliên?
Daar is kracht in het bloed.
Daar is kracht in het bloed.
Wilt gij de heiland in glorie eens zien?
Daar is kracht in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het bloed van het Lam.
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
in het dierbaar bloed van het Lam.

Lied 08
Titel: God van trouw
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Brian Doerksen
(Nederlandse) Tekst: Gijsbert van Oeveren
Uitvoerende: Elise Mannah, Samenzang
Uitvoering: Solo en Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.
God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.

Lied 09
Titel: Nooit kan 't geloof teveel verwachten
Arrangement: Harm Hoeve
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Hieronymus van Alphen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Nooit kan ‘t geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
‘t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
‘t Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, ‘t hoofd omhoog!
Voor hen, die ‘t heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd’lingschap vergeten
en wij, wij zijn in ‘t vaderland!

