Lied 01
Titel: Er is een God die hoort
Arrangement: J. De Graaff, Rieks van der Velde
Componist: George Coles Stebbins
(Nederlandse) Tekst: Jan de Graaf
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart.
Er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens toch uw smart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord.
Er is een God die hoort.
God schonk Zijn Zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal,
Heerser van 't gans heelal.
Want onze Schepper, Koning der aard
heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard.
Ga dan naar Hem nu 't morgenlicht gloort.
Hij is de God die hoort.
Van oost en west, van zuid tot noord,
zeg het voort, zeg het voort,
wordt 's Heren liefd' alom gehoord,
zegt het toch allen voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig Licht.

Lied 02
Titel: Santo
Arrangement: Tore W. Aas
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Reformatiekoor, Samenzang
Uitvoering: Koor- of samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Santo, santo, santo
mi corazon teadora,
mi corazon te va bendecir,
Santo eres Senor.
Santo, santo, santo
mi corazon teadora,
mi corazon te va bendecir,
Santo eres Senor.
Santo, santo, santo
mi corazon teadora,
mi corazon te va bendecir,
Santo eres Senor.
Santo eres Senor.
Santo eres Senor.

Lied 03
Titel: Zo veilig in Jezus' armen
Componist: Harry Koning
(Nederlandse) Tekst: Harry Koning
Uitvoerende: CMK Zwolle
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Zo veilig in Jezus' armen,
dicht bij Hem nu en voortaan.
Geborgen in Zijn erbarmen,
gezegend in Zijn naam.
Een schuilplaats voor als het regent,
een bron in de woestijn.
Zo veilig en zo geborgen
mag ik bij Jezus zijn.
Zo veilig in Jezus' armen
dicht bij Hem nu en voortaan.
Geborgen in Zijn erbarmen,
gezegend in Zijn naam.
Ruwe stormen mogen woeden,
mij geleidt des Heren hand.
Zo veilig en geborgen
mag ik bij Jezus zijn.

Lied 04
Titel: Veilig in Jezus' armen
Componist: William Howard Doane
(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart
daar, in Zijn 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,
vielig aan Jezus' hart.
daar, in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Jezus, mijn dierb're toevlucht,
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,
vielig aan Jezus' hart.
daar, in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Lied 05
Titel: Ik zal er zijn (I will be there)
Componist: Jan Willem van Delft
(Nederlandse) Tekst: Miranda de Vlieger
Uitvoerende: Miranda de Vlieger
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Dank U, Heer, voor Uw liefde en trouw,
die U toont elke dag.
Dank U, Heer, voor Uw liefdesverbond,
waardoor ik leven mag.
Ook al ga ik door stormen heen,
U wijkt niet van mijn zij.
Want ik leef uit Uw opstandingskracht,
daardoor ben ik nu vrij.
U zegt: 'Ik ben en zal zijn,
in jouw vreugde en pijn.
Ik voorzie en geef rust,
want Ik zal er zijn.
Dank U, Heer, voor Uw liefde en trouw,
die U toont elke dag.
Dank U, Heer, voor Uw liefdesverbond,
waardoor ik leven mag.
Ook al ga ik door stormen heen,
U wijkt niet van mijn zij.
Want ik leef uit Uw opstandingskracht,
daardoor ben ik nu vrij.
Ook al ga ik door stormen heen,
U wijkt niet van mijn zij.
Want ik leef uit Uw opstandingskracht,
daardoor ben ik nu vrij.
U zegt: 'Ik ben en zal zijn,
in jouw vreugde en pijn.
Ik voorzie en geef rust,
want Ik zal er zijn.
U zegt: 'Ik doe wat Ik zeg
en Ik wijs jou de weg,
Ja, vertrouw maar op mij,
want Ik zal er zijn.'

Dank U dat U er zal zijn,
in mijn vreugde en pijn.
U voorziet en geeft rust,
want U zal er zijn.
Vader, U doet wat U zegt
en U wijst mij de weg.
Ik vertrouw nu op U,
want U zal er zijn.
U zegt: 'Ik ben en zal zijn,
in jouw vreugde en pijn.
Ik voorzie en geef rust,
want Ik zal er zijn.
U zegt: 'Ik doe wat Ik zeg
en Ik wijs jou de weg,
Ja, vertrouw maar op mij,
want Ik zal er zijn.'
U zegt: 'Ik doe wat Ik zeg
en Ik wijs jou de weg,
Ja, vertrouw maar op mij,
want Ik zal er zijn.'
Ik zal er zijn.
Ik zal er zijn.
Ik zal er zijn.
Ik zal er zijn.

Lied 06
Titel: Wat een vriend is onze Jezus
Componist: Charles Crozat Converse
(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Wat een vriend is onze Jezus,
die in onze plaats ging staan.
Wat een voorrecht dat ik door Hem,
altijd vrij naar God kan gaan.
Ben je bang, vermijd je vrede,
drukken zonden je terneer,
spreek het uit in je gebeden,
want je leven is de Heer.
Is er sprake van verzoeking,
leef je in de duisternis?
Laat je daar door Jezus reden,
zoek Hem die het leven is.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
als Hij zelfs jouw lijden draagt?
Jezus wil je angst genezen.
'Leef met mij' is wat Hij vraagt.
Zijn wij zwak, belast, beladen,
zijn wij angstig en bezorgd,
Jezus Christus, onze toevlucht,
U bent onze hulp en borg!
Mochten vrienden ons verlaten,
wij gaan biddend naar de Heer!
In Zijn armen, door Zijn daden
zijn wij veilig, altijd weer.

Lied 07
Titel: Groot is Uw trouw o Heer
Componist: Willem Marion Runyan
(Nederlandse) Tekst: Thomas Obadiah Chisholm
Uitvoerende: Gospel Boulevard, Reformatiekoor, CMK Zwolle, Samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Groot is Uw trouw, o Heer
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Groot is Uw trouw, o Heer
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.

Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Groot is Uw trouw, o Heer,
groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven.
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

