Lied 01
Titel: Psalm 121
Componist: Engelse traditional
Uitvoerende: Vocaal ensemble Magnificat
Uitvoering: Koorzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
vanwaar zal komen mijn hulp
Mijn hulp is van de Ene:
de Maker van hemel en aarde
Niet geve hij je voet aan wankeling prijs
niet sluimeren zal hij die over je waakt.
Zie, nooit sluimert, nooit slaapt:
hij die over Israël waakt.
Het is de Ene die over je waakt:
de Ene is je schaduw aan je rechterhand.
Overdag zal de zon je niet steken:
noch de maan in de nacht.
De Ene zal over je waken voor alle kwaad,
hij zal waken over je ziel.
De Ene waakt over je gaan en je komen
van nu af en tot in eeuwigheid.
Glorie aan de Vader en de Zoon
en de adem van de Geest.
Als in den beginne, zo nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Lied 02
Titel: Blijf mij nabij
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: William Henry Monk
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik, Herman Pieter Schim van der Loeff
Uitvoerende: Choir4Hope, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Blijf bij mij, Heer, want d’avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!
Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.
Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

Lied 03
Titel: Draag mij door de nacht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Franz Lehar
(Nederlandse) Tekst: Jan Swager
Uitvoerende: Mannenkoor Ichthus
Uitvoering: Koorzang
Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk
Tekst:
Heer, als de dag voor de
duisternis zwicht
dan sluit ik mijn ogen
en zoek Uw licht.
Open voor mij straks
die schitterende dag,
die ik vol van belofte
verwachten mag.
Heer, als de dag voor de
duisternis zwicht
dan sluit ik mijn ogen
en zoek Uw licht.
Wees met Uw liefde
en glans mij nabij.
Draag mij, Heer, door de nacht
aan het donker voorbij.

Lied 04
Titel: Eenzaamheid
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Charles A.E. Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A.E Groot
Uitvoerende: Maria den Hertog & Zeeuws koor
Uitvoering: Solo, Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
God, ’t is donker en U bent zo ver
’t Is alsof de zon nooit meer zal schijnen
Ziet U niet mijn eenzaamheid
angst en pijn en mijn verlorenheid
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen
als U mij niet begrijpt
waar moet ik heen
Niets kan mij meer van U scheiden
machten, krachten, lijden of nood
Heden, toekomst, lengte, diepte
honger, armoe of de dood
God ’t is donker, nergens zie ik licht
‘k Ben alleen en zonder idealen
als U dan mijn vader bent
waarom hebt u zich dan afgewend
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen
als U mij niet niet meer hoort
waar moet ik heen
Niets kan mij meer van U scheiden
machten, krachten, lijden of nood
Heden, toekomst, lengte, diepte
honger, armoe of de dood
God, ik weet wel, ‘k ben nooit alleen
U regeert bij U ben ‘k veilig
Heer vergeef toch mijn opstandigheid
laat mij leven in uw zonneschijn
God, ik dank u wel,
u hebt mijn leven in uw sterke hand
Ik zing het uit
Niets kan mij meer van U scheiden
machten, krachten, lijden of nood
Heden, toekomst, lengte, diepte

honger, armoe of de dood
Niets kan mij meer van U scheiden
machten, krachten, lijden of nood
Heden, toekomst, lengte, diepte
honger, armoe of de dood

Lied 05
Titel: Zo zal ik bij je zijn
Arrangement: Hans Wingerden
Componist: Roeland Smith
(Nederlandse) Tekst: Roeland Smith
Uitvoerende: Kinga Bán
Uitvoering: Solozang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Als de vogel die zingt.
Als de dag die begint.
Als de droom die nog even blijft hangen.
Als een kus op je wang.
Niet te kort, niet te lang.
Zo zal ik bij je zijn.
Als de zon op je huid,
als het verre geluid
van een lach op een zomerse ochtend.
Als een kind van geluk,
niet te stil, niet te druk.
Zo zal ik bij je zijn.
Hoger dan de wolken.
Verder dan de sterren.
Dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet,
want ik ben in je lied.
Zo zal ik bij je zijn.
Als het lied dat je zingt.
Als muziek die je dwingt
om te dansen en niet meer te denken.
Als de snaar die je raakt,
elke tel, elke maat.
Zo zal ik bij je zijn.
Hoger dan de wolken.
Verder dan de sterren.
Dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet,
want ik ben ik je lied.
Zo zal ik bij je zijn.
Hoger dan de wolken.
Verder dan de sterren.

Dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet,
want ik ben in je lied.
Zo zal ik bij je zijn.
Zo zal ik bij je zijn.

Lied 06
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 07
Titel: Veilig in Jezus' armen
Arrangement: Henk Ruiter
Componist: Benjamin Britten
(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau
Uitvoerende: Lucas Kramer
Uitvoering: Solo & samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst:
Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len
zingend van liefd' en vree,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.
Jezus mijn dierb're toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten
totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.

Lied 08
Titel: You'll never walk alone
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Componist: Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II
(Nederlandse) Tekst: Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
Uitvoerende: Jubilate Deo, Urker Mannenkwartet, Chr. Kamper Mannenkoor Door
Eendracht Verbonden (D.E.V.)
Uitvoering: Koorzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
When you walk through a storm,
hold your head up high,
and don't be afraid of the dark
at the end of the storm
is a golden sky
and the sweet silver song
of the lark.
Walk on through the wind,
walk on through the rain,
though your dreams be tossed
and blown.
Walk on, walk on
with hope in your heart,
and you'll never walk alone
you'll never walk alone
When you walk through a storm,
hold your head up high,
and don't be afraid of the dark
at the end of the storm
is a golden sky
and the sweet silver song
of the lark.
Walk on through the wind,
walk on through the rain,
though your dreams be tossed
and blown.
Walk on, walk on
with hope in your heart,
and you'll never walk alone
you'll never walk alone
Never lone.

