Lied 01
Titel: Samen in de naam van Jezus
Arrangement: Marco den Toom
Componist: C.A.E. Groot
(Nederlandse) Tekst: C.A.E. Groot
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Roermond - Sint Christoffelkathedraal
Tekst:
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij moet zeggen
‘Jezus Christus is de Heer.’

Lied 02
Titel: Welk een vriend is onze Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: C C Converse
(Nederlandse) Tekst: M.S. Bromet
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
Welk een vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan.
Welk een voorrecht dat ik door hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede
Dikwijls drukt ons zonde neer
Juist omdat wij ’t al niet brengen
In ’t gebed tot onze Heer
Zijn wij zwak, belast, beladen
En ter neer gedrukt door zorg.
Dierb’re Heiland, onze toevlucht
Gij zijt onze hulp en borg
Als soms vrienden ons verlaten
Gaan wij biddend tot de Heer
In zijn armen zijn wij veilig
Hij verlaat ons nimmermeer

Lied 03
Titel: Veilig in Jezus' armen
Componist: William Howard Doane
(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart
daar, in Zijn erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len,
zingend van liefd' en vree
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen,
vielig aan Jezus' hart.
daar, in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Jezus, mijn dierb're toevlucht,
U stierf voor mij.
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus' armen,
vielig aan Jezus' hart.
daar, in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Lied 04
Titel: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Teake Pebesma
(Nederlandse) Tekst: Enny Ijskes
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst:
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Lied 05
Titel: Abba Vader
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: David Bilbrough
(Nederlandse) Tekst: David Bilbrough
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Nijkerk - De Fontein
Tekst:
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Lied 06
Titel: De kracht van uw liefde
Arrangement: Martin Mans & Marco den Toom
Componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende(n): The Martin Mans Formation en samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
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
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Lied 07
Titel: Psalm 103
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst:
Zoals een vader liefdevol Zijn armen,
slaat om Zijn kind, omringt ons met erbarmen,
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van Zijn stem.
Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en Zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die Zijn verbond betrachten,
van Zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Lied 08
Titel: Houd me dicht bij U
Componist: Kelly Carpenter
(Nederlandse) Tekst: Kelly Carpenter
Uitvoerende(n): Centre Gospel Choir en samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Houd me dicht bij U
Laat me nooit meer gaan
Voor U leg ik mijn leven neer
verlangend naar Uw vriendschap, Heer
U alleen begrijpt
wat ik nodig heb
Uw liefde die mij warmte geeft
als U mij in Uw armen neemt.
Leid mij naar Uw hart
breng me terug naar U
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel
houd mij heel dicht bij U
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel
houd mij heel dicht bij U
houd mij heel dicht bij U

Lied 09
Titel: Heer wat een voorrecht
Arrangement: Jaap Kramer & André van Vliet
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Peter Burger
Uitvoerende(n): Gemengde koren en samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Heer wat een voorrecht dat U er steeds bent
dat U mijn hart en mijn leven kent.
Dat ik mag komen bij U, telkens weer.
Dank voor uw liefde en zorgen, o Heer.
Heer, als de satan mijn leven verwart
en steeds weer wegen vindt in mijn hart,
geef mij dan kracht om die druk te weerstaan
en wil mij helpen uw richting te gaan.
Want als mijn hart steeds op U is gericht
schijnt in mijn duister uw stralend licht.
Heer, daarom vraag ik ootmoedig aan U:
Kom in mijn hart Heer, o Heiland, kom nu

