Lied 01
Titel: Zie de Zon
Arrangement: Andre van Vliet
Componist: Rikkert Zuiderveld
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende(n): Suzanne van der Velde, kamerkoor Cantiago en samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Zie de zon, zie de maan
zie de sterren in hun baan
sterren ontelbaar, overal vandaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam
Hoor de zee, hoor de wind
hoor de regen als hij zingt
druppels ontelbaar, in de oceaan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam
Ruik een bloem, ruik een vrucht
ruik de geuren in de lucht
geuren ontelbaar, zweven af en aan
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam

Lied 02
Titel: Heerlijk is uw naam
Arrangement: André van Vliet
Componist: Peter van Essen
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Heerlijk is uw naam
Heerlijk is uw naam
hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw naam
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw naam
Heilig Lam van God
Heilig Lam van God
dat de zonden der wereld droeg
heilig is uw naam
Jezus, Jezus,
heilig is uw naam
Waardig bent u, Heer
Waardig bent u, Heer
alle macht en heerlijkheid
alle lof en eer
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer

Lied 03
Titel: Als je bidt zal Hij je geven
Arrangement: Jaap Kramer
Componist: Elly & Rikkert Zuiderveld
(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende(n): Kinderkoor Wonderwijs en samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur,
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja.
Als je mijn Vader iets wil vragen,
vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
ik ben met je alle dagen,
Ik ben dezelfde als toen.
Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur,
zal Hij open doen.
Als je zoekt dan zul je vinden,
halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja.

Lied 04
Titel: Heer ik hoor van rijke zegen
Arrangement: Jacob Schenk
Componist: Elizabeth Codner-Harris
(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet
Uitvoerende(n): De Urker zangers en samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst:
Heer, ik hoor van rijke zegen
die Gij uitstort keer op keer
laat ook van die milde regen
dropp’len vallen op mij neer
Ook op mij, ook op mij,
dropp’len vallen ook op mij.
Ga mij niet voorbij, o Vader
Zie hoe mij mijn zonde smart.
Trek mij met uw koorden nader
stort uw liefd’ ook in mijn hart
Ook in mij, ook in mij,
stort w liefde ook in mij
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

Lied 05
Titel: Kinderen van de Vader
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Rikkert Zuiderveld
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samen delen met kinderen klein en groot
En net als Jezus geven aan anderen in nood
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samenleven als vrienden verder gaan
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samen spelen in huis en op de straat
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn

Lied 06
Titel: Mijn Jezus ik hou van U
Arrangement: Andre van Vliet
Componist: Adoniram Gordon
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld
Uitvoerende(n): 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 07
Titel: Eeuwige God
Arrangement: Adriaan Engels, Henk Van Der Maten
Componist: John Rutter
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende(n): Bovenkerk Kamerkoor
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
Is niet muziek door U aan ons gegeven?
Hemels geschenk voor wie U, God, is toegedaan.
Ze geeft geluk en kleur en troost mij in mijn tranen.
Een vriend als ik mijn weg alleen moet gaan.
Wij danken U voor al die mooie klanken.
Voor harmonieën die mij raken in het hart.
Een wijs op wieken als een vogel in de morgen.
Als stem en instrument mijn nacht ontwart.
En zo gezegend worden wij tot zegen.
Muziek beroert het hart, gezang verruimt de geest.
Zij zal wie nu nog vreemden zijn tezamen brengen.
En wie ik liefheb, leiden naar een feest.

Lied 08
Titel: Alles heeft zijn tijd
Arrangement: André De Jager
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras-van Slooten
Uitvoerende(n): Annelies Schep, Choir4Hope en samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Uren vliegen snel voorbij,
een dag is als een zucht.
Je tijd is kostbaar en uniek,
de klok kan niet terug.
Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.
Dagen worden gisteren,
de klok tikt zachtjes door.
Minuten liggen achter ons,
zo gaat het leven voort.
Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.
Jaren zeggen niet zoveel
maar inhoud des te meer.
Momenten met een gouden rand
vergeet je echt nooit meer.
Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.
Er is tijd voor lief en leed,
een tijd voor jou en mij.
Een tijd voor regen en voor zon,
want alles heeft zijn tijd.
Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten

en tijd die je bewaart.
Al wat is dat was er al,
zo ook wat komen gaat.
Tijd is een stukje eeuwigheid
het is niet vroeg of laat.
Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.

Lied 09
Titel: De dagen onzer jaren
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional, C. de Pauw 18de eeuw
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
De dagen onzer jaren
gaan als een schaduw heen,
als schepen die wel varen
maar niemand weet waarheen,
als grijze winterwolken
die langs de hemel gaan,
als vogelvrije volken
geen mens weet waar vandaan.
De dagen onzer jaren
gaan als een schaduw heen,
maar weet: ginds wacht een haven,
geen scheepje vaart alleen
God zal de wolken wenken,
Hij brengt de volken thuis
zijn duif zal ons gedenken,
die vliegt ons voor naar huis
De dagen onzer jaren
gaan als een schaduw heen,
de dageraad zal baren
de Zoon die reeds verscheen
de zonde zal verdwijnen,
de zomer stijgt ten top,
rijder de zon die dan gaat schijnen
staat eens voor altijd op

Lied 10
Titel: In de veelheid van geluiden
Arrangement: Henk van der maten
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt
En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid
Die ons naam voor naam wilt noemen
al uw liefde ons besteedt
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee

