Lied 01
Titel: Psalm 68 - God van heil
Componist: Traditioneel / Eelco Vos
(Nederlandse) Tekst: Traditioneel
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Anneke, Ellen en kinderen van kinderkoor 'De Bromvlieg'
Tekst:
Looft God de Heer met diepst ontzag
Hij overlaadt ons dag aan dag
Met al zijn gunstbewijzen
Met al zijn gunstbewijzen
Die God is onze zaligheid
Wie zal die hoogste majesteit
Dan niet met eerbied prijzen
Dan niet met eerbied prijzen
Die God is ons een God van heil
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
Ons eeuwig zalig leven
Hij kan en wil en zal in nood
Zelfs bij het naad'ren van de dood
Volkomen uitkomst geven
Volkomen uitkomst geven.

Lied 02
Titel: Blijf mij nabij
Componist: William Henry Monk / Joost Laninga
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard / Ellen Laninga-van der Veer
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 247 / Kinderopwekking 282
Uitvoerende(n): Anneke, Ellen en kinderen van kinderkoor 'De Bromvlieg'
Tekst:
Blijf mij nabij
Wanneer het duister daalt
De nacht valt in
Waarin geen licht meer straalt
Andere helpers
Heer ontvallen mij
Der hulpelozen hulp
Wees mij nabij
Als je bang of eenzaam bent
Als je moet huilen
Het verdriet is ongekend
Veel te zwaar
Als er zelfs geen plek meer is
Waar je kunt schuilen
Alles wat gebeurt gaat mis
Zing dit maar
Blijf bij mij, elke dag, elke nacht
Blijf bij mij
Blijf bij mij, als ik huil, als ik lach
Heer, blijf bij mij

Lied 03
Titel: Heer van uw kerk
Componist: Carl Philipp Emanuel Bach
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uit de bundel(s):
Uitvoerende(n): Cum Gaudia
Tekst:
Heer van uw kerk
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: ""laat de kinderen tot Mij komen
want hunner is het Koninkrijk""
Hier zijn wij dan
van U is 't jonge leven
Het moet U dankend worden weergegeven
want alles komt uit uwe hand
Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriend'lijk tegen
Uw liefde vindt ons langs verborgen wegen
eer wij U zoeken, zijt Gij daar
En laat de mond
der kind'ren die w'U wijden
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden
Wij leven vast in uw verbond

Lied 04
Titel: Samen is beter
Componist: Gert-Jan en Hanneke Scherff
(Nederlandse) Tekst: Gert-Jan en Hanneke Scherff
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Kinderkoor Wonderwijs
Tekst:
Alleen naar het zwembad daar is echt niks aan
het is toch veel leuker met vrienden te gaan
in je eentje verstoppertje dat is wel wat raar
dan kun je lang wachten of ben je snel klaar
Als je een vriend hebt, een vriend hebt,
dan is het pas leuk
want dan lig je niet meer alleen in een deuk
als je verdriet hebt dan legt hij een arm om je heen
samen is beter dan alleen
Een wedstrijdje schaken is geen goed idee
als je alleen bent en niet met z'n twee
een feest in je eentje dat is toch wel raar
want dan word je misselijk van al die taart
Als je een vriend hebt, een vriend hebt,
dan is het pas leuk
want dan lig je niet meer alleen in een deuk
als je verdriet hebt dan legt hij een arm om je heen
samen is beter dan alleen
Vrienden staan klaar met een luisterend oor
en ze vertellen geheimen niet door
ze helpen elkaar als het even niet gaat
maar houden soms ook van wat kattenkwaad
Als je een vriend hebt, een vriend hebt,
dan is het pas leuk
want dan lig je niet meer alleen in een deuk
als je verdriet hebt dan legt hij een arm om je heen
samen is beter dan alleen
Als je een vriend hebt, een vriend hebt,
dan is het pas leuk
want dan lig je niet meer alleen in een deuk
als je verdriet hebt dan legt hij een arm om je heen
samen, samen is beter dan alleen

Lied 05
Titel: Psalm 100
Componist: Genève
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 100
Uitvoerende(n): Cum Gaudia
Tekst:
Juicht Gode toe, bazuin en zing
treedt nader tot gij Hem omringt
Gij aard' alom, zijn rijksdomein
zult voor de Heer dienstvaardig zijn
Roept uit met blijdschap: God is Hij
Hij schiep ons, Hem behoren wij
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt
Treedt statig binnen door de poort
Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord
Heft hier voor God uw lofzang aan
Gebenedijdt zijn grote naam
Want God is overstelpend goed
die ons in vrede wonen doet
Zijn goedheid is als morgendauw
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

Lied 06
Titel: Familie
Componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 63, Opwekking 767, Hemelhoog 47
Uitvoerende(n): Kinderkoor Wonderwijs, Cum Gaudia, Vocals The Choir Company
Tekst:
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven.
En open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.
Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen
om elkaar geven.
En open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.
En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Lied 07
Titel: Straal en schitter
Componist: Joost Laninga en Dave van Room
(Nederlandse) Tekst: Ellen Laninga-van der Veer
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Anneke, Ellen en kinderen van kinderkoor 'De Bromvlieg'
Tekst:
Straal en schitter
Straal en schitter, want als
je liefde deelt met de mensen om je heen
straalt en schittert iedereen
Straal en schitter
Straal en schitter, want als
je liefde deelt met de mensen om je heen
straalt en schittert iedereen
De liefde is door God geschapen
Zij geeft vrede, brengt geluk
Zij laat je lachen, laat je stralen
Zij is fantastisch, zij kan niet stuk
Straal en schitter
Straal en schitter, want als
je liefde deelt met de mensen om je heen
straalt en schittert iedereen
Kijk door de ogen van de liefde
Wat ga je doen? Zing maar: "ik ga
een kaartje sturen naar mijn oma!"
Wat fantastisch, ja, wat gaaf!
Straal en schitter
Straal en schitter, want als
je liefde deelt met de mensen om je heen
straalt en schittert iedereen
Straal en schitter
Straal en schitter, want als
je liefde deelt met de mensen om je heen
straalt en schittert iedereen
Straalt en schittert iedereen
Straalt en schittert iedereen

Lied 08 (alleen online)
Titel: Kind van God
Componist: Ellen Laninga-van der Veer
(Nederlandse) Tekst: Ellen Laninga-van der Veer
Uit de bundel(s): Opwekking kids 217
Uitvoerende(n): Anneke, Ellen en kinderen van kinderkoor 'De Bromvlieg'
Tekst:
Heel gewoon, zoals ik ben,
ben ik een kind van de Here God.
Heel gewoon, zoals ik ben,
ben ik een kind van God.
Als ik lach
maak ik God blij
Als ik huil
dan troost Hij mij
Voel ik me goed
of juist heel rot?
Ik blijf een kind,
een kind van God
Heel gewoon, zoals ik ben,
ben ik een kind van de Here God.
Heel gewoon, zoals ik ben,
ben ik een kind van God.
Als ik lach
maak ik God blij
Als ik huil
dan troost Hij mij
Voel ik me goed
of juist heel rot?
Ik blijf een kind,
een kind van God
Heel gewoon, zoals ik ben,
ben ik een kind van de Here God.
Heel gewoon, zoals ik ben,
ben ik een kind van God.

Lied 09 (alleen online)
Titel: Lopen op het water
Componist: Matt Crocker, Joel Houston en Salomon Ligthel
(Nederlandse) Tekst: Tanja Lagerström
Uit de bundel(s): Opwekking 789
Uitvoerende(n): Anneke, Ellen en kinderen van kinderkoor 'De Bromvlieg'
Tekst:
U leert mij lopen op het water
De oceaan is wijds en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw naam
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
De diepste zee is vol genade
Uw sterkte hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw naam
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid mij verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw naam
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

Lied 10 (alleen online)
Titel: Compliment
Componist: Elise Mannah
(Nederlandse) Tekst: Elise Mannah
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Kinderkoor Wonderwijs
Tekst:
Het is erg leuk om te krijgen,
en je wordt ermee verwend.
Rarara, wat is het?
Het is een compliment.
Een compliment, o, o, een compliment.
Iedereen verdient wel eens een compliment.
Als je wat moois, wat goeds, wat leuks, wat liefs
bij een ander ziet, denk dan aan dit lied.
Zeg het, spreek het uit, maak die ander blij:
Wat heb jij mooi geknutseld,
wat een coole jas heb jij.
Het is makkelijk te geven,
en het kost geen ene cent.
Rarara, wat is het?
Het is een compliment.
Een compliment, o, o, een compliment.
Iedereen verdient wel eens een compliment.
Als je wat moois, wat goeds, wat leuks, wat liefs
bij een ander ziet, denk dan aan dit lied.
Zeg het, spreek het uit, maak die ander blij:
Wat kan jij hard rennen,
wat een gave bril heb jij.
Joh wat zie jij d'r leuk uit vandaag.
Jij bent echt een lieve meid. Wat aardig dat je effe hielp.
Toffe schoenen zeg!
Goed gespeeld man,
Toppie!
Als je wat moois, wat goeds, wat leuks, wat liefs
bij een ander ziet, denk dan aan dit lied.
Zeg het, spreek het uit, maak die ander blij:
Wat een kanjer, wat een kanjer, ben jij!
Wat een kanjer, wat een kanjer, ben jij!
Wat een kanjer, wat een kanjer, ben jij!

