Lied 01
Titel: Mijn hulp is van U, Heer
Componist: Marcel & Lydia Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 56, Opwekking 640, Hemelhoog 38
Uitvoerende(n): Lydia Zimmer (zang), Marcel Zimmer (zang en gitaar), Thijmen Worrel (piano
en accordeon)
Locatie: EO-gebouw in Hilversum
Tekst:
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven,
mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer.

Lied 02
Titel: Adembenemend
Componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uit de bundel(s): Opwekking 684, Hemelhoog 567
Uitvoerende(n): Lydia Zimmer (zang), Marcel Zimmer (zang en gitaar), Thijmen Worrel (piano
en accordeon)
Locatie: EO-gebouw in Hilversum
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 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

Lied 03
Titel: Kom tot de Vader
Componist: Russell Fragar
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 260, Opwekking 599, Hemelhoog 429
Uitvoerende(n): André Bijleveld ensemble
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Nog voordat je bestond,
Kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment,
En telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
Gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
Totdat je komt
En wat je nu ook doet,
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Want niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij zijn eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
Kom tot de Vader,
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft,

De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt
De liefde die Hij geeft,
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

Lied 04
Titel: Bron van liefde
Componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 793
Uitvoerende(n): Men of Hope en Vocals of Hope
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in uw grote bruiloftsstoet.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij laat ons geen dag alleen.
Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Lied 05
Titel: Hoeveel ik van je hou
Componist: Bob Dylan
(Nederlandse) Tekst: Claudia de Breij
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): André Bijleveld ensemble
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Als er stormen waaien in je hoofd
En niemand doet wat-ie je had beloofd
Dan hou Ik je vast tot jij gelooft
Hoeveel Ik van je hou
Als het nacht is en de lucht trekt dicht
Laat Ik jou zien in het volle licht
Als Ik de tranen kus van jouw gezicht
Hoeveel Ik van je hou
Ik weet dat jij nog niet geloven kan
Dat er een eind is aan de pijn
Maar als een vlam die maar niet doven kan
Ben Ik er, en Ik zal er altijd zijn
Als je denkt dat niemand jou echt kent
En je nooit aan deze wereld went
Dan hou Ik je vast tot jij herkent
Hoeveel Ik van je hou
Ik weet dat jij nog niet geloven kan
Dat er een eind is aan de pijn
Maar als een vlam die maar niet doven kan
Ben Ik er, en Ik zal er altijd zijn
Ik droog al je tranen, al het bloed en zweet
En Ik zorg dat jij je pijn vergeet
Want Ik hou je vast totdat je weet
Hoeveel Ik van je hou
Hoeveel Ik van je hou
Hoeveel Ik van je hou

Lied 06
Titel: Groot is uw trouw
Componist: William Marion Runyan
(Nederlandse) Tekst: Thomas O. Chisholm
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 885, Op Toonhoogte (2015) 149, Weerklank 432,
Opwekking 123, Hemelhoog 336, Evangelische Liedbundel 170, Johannes de Heer 149
Uitvoerende(n): Men of Hope en Vocals of Hope
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
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, 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, aan mij betoond

Lied 07
Titel: Medley - Heer, U bent altijd bij mij / Groot is uw trouw
Componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 139b, Op Toonhoogte (2015) 69, Opwekking 518,
Hemelhoog 49
Uitvoerende(n): Lydia Zimmer (zang), Marcel Zimmer (zang en gitaar), Thijmen Worrel (piano
en accordeon)
Locatie: EO-gebouw in Hilversum
Nederlandse tekst:
Heer, U doorgrondt en kent mij;
Mijn zitten en mijn staan
En U kent mijn gedachten,
Mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
Die zijn voor U bekend
En waar ik ook naar toe zou gaan,
Ik weet dat U daar bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij
En naast mij
En om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij
En naast mij
En om mij heen,
Elke dag.
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

Lied 08 (alleen online)
Titel: Nooit keer ik terug
Componist: S. Sundar Singh
(Nederlandse) Tekst: Marcel & Lydia Zimmer
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Lydia Zimmer (zang), Marcel Zimmer (zang en gitaar), Thijmen Worrel (piano
en accordeon)
Locatie: EO-gebouw in Hilversum
Tekst:
Ik heb besloten de Heer te volgen;
Ik heb besloten de Heer te volgen;
Ik heb besloten de Heer te volgen;
Nooit keer ik terug, nooit keer ik terug.
Zou niemand meegaan, ik blijf Hem volgen;
Zou niemand meegaan, ik blijf Hem volgen;
Zou niemand meegaan, ik blijf Hem volgen;
Nooit keer ik terug, nooit keer ik terug.
De wereld achter en Jezus voor mij;
De wereld achter en Jezus voor mij;
De wereld achter en Jezus voor mij;
Nooit keer ik terug, nooit keer ik terug.
Al heb ik vragen, ik blijf Hem volgen;
Al heb ik vragen, ik blijf Hem volgen;
Al heb ik vragen, ik blijf Hem volgen;
Nooit keer ik terug, nooit keer ik terug.
Ik heb besloten de Heer te volgen;
Ik heb besloten de Heer te volgen;
Ik heb besloten de Heer te volgen;
Nooit keer ik terug, nooit keer ik terug.
Nooit keer ik terug, nooit keer ik terug.

Lied 09 (alleen online)
Titel: Tot het einde van de tijd
Componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Lydia Zimmer (zang), Marcel Zimmer (zang en gitaar), Thijmen Worrel (piano
en accordeon)
Locatie: EO-gebouw in Hilversum
Tekst:
We heffen het kruis op,
beeld van genade,
vaandel van ons geloof.
We klampen ons vast aan
wat de Heer Jezus
ons in zijn woord belooft:
Ik ben bij je
in het midden van de strijd
Ik ben bij je tot
het einde van de tijd.
We kijken naar Jezus
die ons in alles
liefde heeft voorgeleefd.
We volgen zijn voorbeeld,
delen de liefde
die Hij gegeven heeft.
Hij is bij ons
in het midden van de strijd
Hij is bij ons
tot het einde van de tijd.
Hij is bij ons
in het midden van de strijd
Hij is bij ons
tot het einde van de tijd.
Tot in eeuwigheid.
We kunnen niet zwijgen,
niet stil blijven staan
om alles wat Jezus
voor ons heeft gedaan.
De Heilige Geest
vuurt ons liefdevol aan
te blijven getuigen
van Jezus' naam.

En kijkt het kwaad ons
recht in de ogen,
is alle hoop vergaan,
we nemen ons kruis op
in het vertrouwen
dat Jezus ons bij zal staan.
Hij is bij ons
in het midden van de strijd
Hij is bij ons
tot het einde van de tijd.
U bent bij ons
in het midden van de strijd
U bent bij ons
tot het einde van de tijd.
Tot in eeuwigheid.

Lied 10a (alleen online)
Titel: Medley Psalm 93 - De Heer is Koning
Componist: Genève 1562
(Nederlandse) Tekst: Willem Johan van der Molen, Jan Wit
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 93
Uitvoerende(n): Men of Hope
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

Lied 10b (alleen online)
Titel: Medley Psalm 93 - Uw troon staat van de aanvang af gesteld
Componist: Engelse melodie
(Nederlandse) Tekst: Willem Johan van der Molen, Jan Wit
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Vocals of Hope
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Uw troon staat van de aanvang af gesteld
op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

Lied 10c (alleen online)
Titel: Medley Psalm 93 - Geweldiger dan water en dan wind
Componist: Genève 1562
(Nederlandse) Tekst: Willem Johan van der Molen, Jan Wit
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 93
Uitvoerende(n): Men of Hope
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Geweldiger dan water en dan wind
is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Heere die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed.

Lied 10d (alleen online)
Titel: Medley Psalm 93 - Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan
Componist: Engelse melodie
(Nederlandse) Tekst: Willem Johan van der Molen, Jan Wit
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Men of Hope en Vocals of Hope
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,

