Lied 01
Titel: Aan uw voeten, Heer
Componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Aan uw voeten, Heer
is de hoogste plaats
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn
is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten, Heer
is de hoogste plaats
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn
is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U
Mijn hart verlangt er naar
om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.
Aan uw voeten, Heer
is de hoogste plaats
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn
is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U

Lied 02
Titel: Wees stil voor het aangezicht van God
Arrangement: André van Vliet
Componist: David J. Evans
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
aanbid Hem met eerbied en ontzag
en kniel nu voor Hem neer;
die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
want heilig is de Heer.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.

Lied 03
Titel: Psalm 62
Arrangement: Martin Zonnenberg & Bas de Vroome
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Ad den Besten
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen
Ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast
mijn rots, mijn enige vertrouwen
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen
Als gij voor Hem uw hart uitstort
vertrouw dat gij gezegend wordt
God is een schuilplaats voor ons allen

Lied 04
Titel: In stilte wilt Gij wonen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André F. Troost
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Groningen - Nieuwe Kerk
Tekst:
In stilte wilt Gij wonen –
maar soms doet stilte pijn.
Gij zoudt toch bij ons wonen
en onze helper zijn?
Waar is, o God, uw woning
waar is uw hand, uw oog;
zijt Gij wel onze koning?
Gij zijt zo ver, zo hoog!
In stilte wilt Gij wonen,
verborgen in de nacht;
de wolken zijn uw tronen
daar zetelt Gij en lacht!
Heer, God van alle goden,
die hoog verheven zijt,
hebt Gij ons dan ten dode
getekend voor altijd?
In stilte wilt Gij wonen,
maar uit de duisternis
zult Gij ons eenmaal tonen
hoe licht uw luister is;
in Christus is geschreven
uw woord in vlees en bloed:
licht, liefde, eeuwig leven –
Hij maakt uw stilte goed.

Lied 05
Titel: Ubi Caritas (Taizé)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: J. Berthier
(Nederlandse) Tekst: Onbekend
Uitvoerende(n): Zeeuws projectkoor en samenzang
Opname: Vlissingen - Sint-Jacobs kerk
Tekst:
Ubi caritas et amor.
Ubi caritas, Deus ibi est.
Live in charity
and steadfast love.
Live in charity;
God will dwell with you.
Daar waar liefde heerst
en vrede,
daar waar liefde heerst,
daar is God met ons.
Live in charity
and steadfast love.
Live in charity;
God will dwell with you.
Daar waar liefde heerst
en vrede,
daar waar liefde heerst,
daar is God met ons.

Lied 06
Titel: De kracht van uw liefde
Componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende(n): JGK Immanuel, Vocals, Gerald Troost en samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Lied 07
Titel: Hier in de stilte zoek ik naar U
Arrangement: Jan Willem van Delft, Rieks van der Velde
Componist: Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda, Henk Pool
(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda, Henk Pool
Uitvoerende(n): Kees Kraayenoord
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst:
Hier in de stilte zoek ik naar U
Kom met uw geest mij nabij
En al mijn streven leg ik voor U neer
voor mij de genade, voor U alle eer
Ik heb gezworven, ik heb gezocht
gezocht naar de plek waar ik hoor
Maar al mijn wegen leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer
Mijn ziel blijft wachten hier in uw huis
totdat het rust vindt bij U
Wat ik kan geven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer
Jezus mijn Heiland, ik schuil bij U
want U heeft alles volbracht.
En heel mijn leven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer
En heel mijn leven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer

Lied 08
Titel: A Gaelic Blessing
Componist: John Rutter
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): Choral Voices
Opname: Dordrecht - Augustijnenkerk
Tekst:
Deep peace of the running wave to you
Deep peace of the flowing air to you
Deep peace of the quiet earth to you
Deep peace of the shining stars to you
Deep peace of the gentle night to you
Moon and stars pour their healing light on you
Deep peace of Christ
of Christ the light
of the world to you
Deep peace of Christ to you

Lied 09
Titel: Morgenlicht
Arrangement: Jaap Kramer & André van Vliet
Componist: Jelmer & Christa van der Veer
(Nederlandse) Tekst: Jelmer & Christa van der Veer
Uitvoerende(n): LEV en samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
In de stilte van de morgen,
als de wereld weer ontwaakt,
ik de vogels zacht hoor fluiten
en de zon voel door de ruiten.
In de stilte van de morgen,
als mijn adem wolkjes blaast
en de nieuwe dag begint,
bid ik dat uw liefde wint
in wat ik doe vandaag
In de stilte van de morgen
ga ik eerst op zoek naar U.
In uw trouw ben ik geborgen;
U zult altijd voor mij zorgen.
In de stilte van de morgen
nodig ik U bij mij uit.
Bewoon de kamers van mijn hart,
overstem wat mij verwart.
Heer, maak mij tot uw thuis.
Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht
zie ik uw gezicht.
In de stilte van de morgen
zing ik: Heer, U bent zo goed.
Wie ben ik dat U mijn leven
in uw plannen hebt geweven?
In de stilte van de morgen
leg ik alles voor u neer.
Al mijn zorgen en mijn zonden
houden mij niet meer gebonden,
want ik weet: U bent mijn Heer

Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht
zie ik uw gezicht
Met open handen en een dankbaar hart
geef ik me over, maak een nieuwe start.
In het morgenlicht
zie ik uw gezicht

Lied 10
Titel: Stil mijn ziel wees stil
Arrangement: Denise Brand
Componist: Stuart Townend, Keith & Kristyn Getty
(Nederlandse) Tekst: Keith Getty, Kristyn Getty, Stuart Townend, Harold ten Cate
Uitvoerende(n): Gospelkoor Tin Speransa en samenzang
Opname: Apeldoorn - Grote Kerk
Tekst:
Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank’len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.
Stil mijn ziel wees stil,
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank’len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen.
Stil mijn ziel wees stil,
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht, wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wank’len
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen.

Lied 11
Titel: You raise me up
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Componist: Rolf Lovland
(Nederlandse) Tekst: Brandan Graham
Uitvoerende(n): Sterre en projectkoor
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
When I am down, and, oh, my soul’s so weary
When troubles come, and my heart burdened be
then I am still and wait here in the silence
until you come and sit awhile with me
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
Noe
Noe
Noe
Noe
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up to more than I can be

