Lied 01
Titel: Ik bouw op U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Jean Sibelius
(Nederlandse) Tekst: Opwekking
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe naam.

Lied 02
Titel: Ik heb de vaste grond gevonden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Johna Balthasar Konig
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
Ik heb de vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht
de dood van Christus voor de zonden
van eeuwigheid als grond gelegd
Die grond zal onverwrikt bestaan
als aard’ en hemel ondergaan
Daarop wil ik gelovig bouwen
getroost, wat mij ook wedervaart
mij aan Gods vaderhart vertrouwen
wanneer mijn zonde mij bezwaart
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid

Lied 03
Titel: Wie maar de goede God laat zorgen
Arrangement: Martin Mans
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Abraham Rutgers
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar
is bij Hem veilig en geborgen
die redt Hij godlijk, wonderbaar
wie op de hoge God vertrouwt
heeft zeker op geen zand gebouwd
Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil
Hij zal ons naar zijn raad geleiden
't is goed en heilig wat Hij wil
God die ons uitverkoren heeft
kent alle zorg die in ons leeft
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen
neemt zijn gebod getrouw in acht
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen
wanneer gij daarop biddend wacht
En wie gelovig op Hem ziet
weet zeker, Hij verlaat ons niet

Lied 04
Titel: Komt nu met zang
Componist: Adriaan Valerius
(Nederlandse) Tekst: Adriaan Valerius
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer’,
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!
De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duist’re wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Lied 05
Titel: Psalm 27
Componist: Eelco Vos & Luca Genta
(Nederlandse) Tekst: Egbert van der Stouw
Uitvoerende: The psalm project
Uitvoering: Band en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen,
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer.
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen,
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer.
Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,
wees mij een gids die veilig mij geleidt.
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,
U die voor mij de weg al hebt bereid.
Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Dit ene is
wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.

Lied 06
Titel: Huis van God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Wim ter Burg
(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,
plaats van gebed, van muziek tot zijn eer
smeeklied en lofzang en taal van ontferming
woorden gewijd aan de trouw van de Heer.
Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd
blakend van geestdrift of stil door ontroering
Hij is de Heer die mij door en door kent
Eenmaal, o God, bent U alles in allen
wist U de tranen van ieders gezicht
Eenmaal, o God, aan het eind van de tijden
neemt U ons op in de stad van het licht

Lied 07
Titel: Lichtstad
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt
Uitvoerende: Jong Dameskoor Shira, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez’ aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.
Heilig oord vol licht en glorie,
waar de Boom des Levens bloeit
en de stroom van Levend Water
door de gouden Godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.
Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het Nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem.

Lied 08
Titel: Vandaag
Componist: Henk Pool, Matthijn Buwalda, Kinga Bán
(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda
Uitvoerende: Kinga Bán
Uitvoering: Solo
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Gisteren is een afdruk
van je voeten in het zand.
En morgen is de aanblik
van een eindeloos groot strand.
De zee komt op wanneer ze wil,
ze wist je passen uit.
En als de wind het zand bespeelt,
zie je nauwelijks meer vooruit.
Dit is vandaag,
en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later
en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag,
met z’n vreugde en zijn pijn.
En je hoeft maar één ding te doen.
Dat is: er zijn.
Als je om je heen kijkt,
maar je ziet niet wat je hoopt.
En als het lijkt of je al tijden
zonder toekomst verder loopt.
Bedenk dan, als je zicht verliest:
je loopt in Iemands zicht.
De Aanwezige verlaat je niet,
want de hemel gaat nooit dicht.
Dit is vandaag,
en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later
en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag,
met z’n vreugde en zijn pijn.
En je hoeft maar één ding te doen,
dat is…

Niets is moeilijker
dan laten gaan.
De toekomst, het verleden,
maar je bent al hier,
je kunt het aan.
Gedragen door de Ene

Lied 09
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 10
Titel: U bent alles Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor De Gouwestem
Uitvoering: Koorzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Ster in donk’re nachten.
Rots waar ‘k tegen leun.
Troostbron in mijn klachten.
Staf waarop ik steun.
Brood waarvan ik leve.
Schat die ik begeer.
Doel waarnaar ik streve.
U bent alles Heer.
Doel waarnaar ik streve.
U bent alles Heer.
Zonder U is twijfel
en onzekerheid.
Zonder U dan twijfel ik
in de levensstrijd.
Ik heb niets van waarde
als ik U ontbeer.
U, mijn hoop op aarde.
U bent alles Heer.
U, mijn hoop op aarde.
U bent alles Heer.
Leid mij hier beneden,
door het aards gedruis,
naar de stad van vrede,
naar het Vaderhuis.
Daar zal ‘k dankbaar buigen
eeuwig U ter eer.
Voor uw troon getuigen:
U bent alles Heer.
Voor uw troon getuigen:
U bent alles Heer.

Lied 11
Titel: Ga met God en Hij zal met u zijn
Arrangement: Jaap Kramer
Componist: Ralph Vaughan Williams
(Nederlandse) Tekst: Jeremiah Eames Rankin & Gert Landman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.
Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.
O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw godd’lijk beeld.

