Lied 01
Titel: Er komen stromen van zegen
Arrangement: Jacob Schenk
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: B.D. Dystra
Uitvoerende: De Urker zangers en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst:
Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd,
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.
Er komen stromen van zegen,
Heerlijk, verkwikkend zal ’t zijn.
Op de valeien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer
Er komen stromen van zegen,
Zend ons de Heilstroom nu neer
Geef ons die grote verkwikking
Geef z’ ons voortdurend, O Heer.
Stromen, stromen van zegen,
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer.

Lied 02
Titel: Laat m 'in U blijven groeien bloeien
Componist: Georg Numark
(Nederlandse) Tekst: Jan Jakob Lodewijk ten Kate
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Lied 03
Titel: Heilige geest van God
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Paul Armstrong
(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Lied 04
Titel: Heer uw licht en uw liefde schijnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: K. Stelma
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint
Staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven,
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heil'ge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint

Lied 05
Titel: De kracht van uw liefde
Componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende: JGK Immanuel, Vocals, Gerald Troost
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
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

Lied 06
Titel: Zuiver hart
Arrangement: Denise Brand
Componist: Marcel Koning
(Nederlandse) Tekst: Marcel Koning
Uitvoerende: Gospelkoor Tin Speransa, Samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
Schep o God, een zuiver hart in mij.
Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Verban mij niet uit uw nabijheid,
Neem uw heilige Geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
De kracht van een sterke Geest.
Bevrijd mij God van de dreigende dood
En ik zal juichen om uw gerechtigheid.
Laat mij de vreugde en blijdschap horen:
U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
Sluit uw ogen voor mijn zonden
En doe heel mijn schuld teniet.
Een gebroken en verbrijzeld hart
Zult U, God, niet verachten.
Een gebroken en verbrijzeld hart
Zult U God, niet verachten.
Verban mij niet uit uw nabijheid,
Neem uw heilige Geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
De kracht van een sterke Geest.

Lied 07
Titel: Aan uw voeten Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Aan uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist’ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Aan uw voeten, Heer,
is de hoogste plaats.
Daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,
is de grootste eer.
Daarom buig ik mij voor U.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Lied 08
Titel: Witter dan sneeuw
Arrangement: Wilkin de Vlieger & Luca Genta
Componist: Eelco Vos
(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos & Egbert van der Stouw
Uitvoerende: The Psalmproject
Uitvoering: Band
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.
Zie mijn offer Heer: mijn berouw.
Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.
Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw.
Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Was mij.
Witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw Geest.
Schep een zuiver hart diep in mij.
Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest.
Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.
Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Laat mij weer juichen, weer dansen in’t licht.
Laat mij weer leven voor uw aangezicht.
Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.
Laat mij weer juichen.
Laat mij weer dansen.
Laat mij weer leven.
Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven,
was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.
Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Lied 09
Titel: Leid mij Heer, o machtig Heiland
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: John Hughes
(Nederlandse) Tekst: T. M. Everaarts
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.
Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Lied 10
Titel: Bewaar de eenheid van Gods Geest
Arrangement: André van Vliet
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: A. de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Bewaar de eenheid van Gods Geest,
den eenheid die God geeft.
Hij schept gemeenschap onderling,
waar de gemeent’ uit leeft.
De Heer geeft liefde voor elkaar
en maakt ons eensgezind.
Wie leeft in vrede laat het zien,
dat liefde samenbindt.
Eén lichaam en één heil’ge Geest,
die de gemeente leid.
Eén hoop omdat de Heer ons riep
in zijn goedgunstigheid.
Eén Heer en één geloof in Hem,
één doop in ’t watergraf.
Eén God en Vader, die aan ons
zijn heil en vrede gaf.
Hij geeft een taak aan ieder mens,
die tot zijn kerk behoort.
God schenkt zijn gaven aan elkeen,
die naar zijn roepstem hoort.
Verdraag dan met zachtmoedigheid
elkaar om Jezus’ woord.
Volg samen Jezus Christus na,
u die Hem toebehoort.

Lied 11
Titel: Vreugde van mijn hart
Componist: Kinga Bán & Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Kinga Bán
Uitvoering: Solozang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Ziet U mijn rusteloze hart,
dat naar U vraagt, op antwoord wacht.
Luister o Heer, waar moet ik heen?
Ik heb U nodig, U alleen.
Geef mij het levend water, Heer.
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.
Houd mij met beide handen vast
en troost mijn rusteloze hart.
Jezus, laat uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn.
U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn.
Vrede vervult mijn hart,
liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,
U, de vreugde van mijn hart.
Water dat opwelt uit een bron;
de plaats waar ik U tegenkom.
Water dat sprankelt en dat leeft;
het nieuwe leven door de Geest.
Jezus, laat uw aanwezigheid
mijn diepste vreugde zijn.
U die mij naar het water leidt;
een bron in de woestijn.
Vrede vervult mijn hart,
liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,
U, de vreugde van mijn hart.
Vrede vervult mijn hart,
liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,

U, de vreugde van mijn hart.
Vrede vervult mijn hart,
liefde stroomt bij mij binnen.
Jezus, U bent mijn kracht o Heer,
U, de vreugde van mijn hart.

Lied 12
Titel: Adembenemend
Componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende: Gospel Boulevard, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Uw majesteit is onaantastbaar
niemand is aan U gelijk
Onvolprezen, zonder weerga
koning van het hemelrijk
Oorverdovend als de donder
helder als een bliksemschicht
Oogverblindend is de luister
van Uw heilig aangezicht
Toch bent U niet onbereikbaar
door Uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
overal altijd nabij!
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht
Uw werken zijn verbazingwekkend
schoonheid die de schepping vult.
Onuitspreek'lijk is de grootsheid
waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrondelijk zijn Uw wegen
onvoorstelbaar is Uw macht
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is Uw kracht.
Toch bent U niet onbereikbaar
door Uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
overal altijd nabij!
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht

U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht
Uw wijsheid is onovertroffen
en Uw woord zal nooit vergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft Uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaar is Uw liefde
Uw genade ongekend.
Here U bent onbeschrijflijk,
want U bent wie U bent.
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.

