Lied 01
Titel: Daar ruist langs de wolken
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: H. Bishop
(Nederlandse) Tekst: E. Gerdes
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied!
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof,
en d’ engelen zingen voortdurend zijn lof.
O mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, uw naam zij d'eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Lied 02
Titel: Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
Componist: Henk J. Hazeleger
(Nederlandse) Tekst: Henk J. Hazeleger
Uitvoerende: Joke Buis en samenzang
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen,
in uw nabijheid wil ‘k zijn.
Zo dicht bij U voel ‘k uw liefde stromen,
U maakt mij heilig en rein.
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
In de schuilplaats van de Allerhoogste
blijf ik onder uw vleugels, o Heer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.
Uw schaduw beschermt mij,
uw troon is mijn toevlucht.
U bent mijn leven, mijn eer.

Lied 03
Titel: Mijn Jezus ik hou van U
Arrangement: Andre van Vliet
Componist: Adoniram Gordon
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom
dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Lied 04
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!
‘k Heb geloofd in U, Wie d’ aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar Die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont;
U, aan wiens doorboorde voeten
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder
alle knie zich buigen zal.
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 05
Titel: Ik wandel in het licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Onbekend, Traditional
(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders ‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Lied 06
Titel: Jezus alleen - Ik kies vandaag
Componist: Keith Getty - Sandra Gage, Brian Doerksen
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende: Kinga Bán
Uitvoering: Solo
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Jezus alleen, ik bouw op Hem.
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht.
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
dankzij zijn liefde leef ik nu.
Ik kies vandaag: ik leef voor U.
Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U.
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan.
Ik kies vandaag: ik leef voor U.
Door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij;
dankzij zijn sterven leef ik nu.
Vader God, Vredevorst,
Wonderbare Raadsman,
Majesteit, toegewijd
Ik zal U blijven volgen!
Ik kies vandaag: ik leef voor U.
Ik kies vandaag: ik geef mijn ‘ja’ aan U.
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan.
Ik kies vandaag: ik leef voor U.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
in die verwachting houd ik stand.
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;

in die verwachting houd ik stand.

Lied 07
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 08
Titel: Vader van eeuwigheid
Arrangement: Harold Schonewille
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Vader van eeuwigheid
vol van gerechtigheid,
open mijn hart voor wie Jezus is
Jezus straalt als de zon
Jezus stroomt als een bron
van leven waarin vreugde is
Jezus, komt U dichterbij
met uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U
Geest die van Christus is
spreek uw getuigenis,
open mijn hart voor wat Jezus geeft.
Jezus die voor mij leed,
Jezus die voor mij streedt,
die voor mij overwonnen heeft.
Jezus, komt U dichterbij
met uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U
Heerlijk drie-enig God
U die aanbeden wordt,
alles in mij zingt uw naam ter eer
Kracht, glorie, majesteit
lof, eer en heerlijkheid
van nu aan tot in eeuwigheid

Lied 09
Titel: Jezus mijn Jezus
Arrangement: William Himes
Componist: Traditional
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Jezus, mijn Jezus
Koning zonder weerga,
Jezus, U mijn psalm en lied,
U wil ik minnen,
loven, aanbidden,
tot eeuwig U mijn oog eens ziet
U bent de waarheid
Jezus, en het leven
weg die leidt ten hemel heen;
Bruidegom, Broeder,
Herder en Koning,
de schoonste uit allen, U alleen.
Niemand, nee niemand
die zo trouw mij bijstaat
in liefde die nooit wank'len zal
nergens op aarde
vind 'k Uws gelijke
U dierb’re Jezus bent mijn al
Jezus, mijn Jezus

Lied 10
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 11
Titel: Zie de stroom van Jezus' liefde
Componist: Robert Lowry
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen & Harold ten Cate
Uitvoerende: JGK Immanuel & Gerald Troost
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Zie de stroom van Jezus’ liefde,
overstelpend als een vloed,
toen de Mensenzoon ons vrijkocht
met Zijn eigen kostbaar bloed.
Wie kan zwijgen van Zijn liefde,
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
tot in alle eeuwigheid.
Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.
Vol vertrouwen mag ik komen,
waar uw rechterstoel verrijst.
Want mijn rechter is mijn redder,
mijn Verlosser pleit voor mij.
Hij heeft zelf mijn straf gedragen,
Jezus, mijn gerechtigheid.
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

