Lied 01
Titel: Nabij Gods hoog verheven troon
Componist: Vikki Cook
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 204, Opwekking 546, Hemelhoog 358
Uitvoerende(n): William Wixley (zang en gitaar), Jan Willem van Delft (piano), Sjoerd Visser
(saxofoon en andere instrumenten)
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Nabij Gods hoog verheven troon
Is iemand die steeds voor mij pleit;
Hij is volmaakt, Gods eigen zoon
En Priester tot in eeuwigheid.
Mijn naam, geschreven in zijn hand,
Bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik weet:
Geen aanklacht houdt meer stand,
Wanneer mijn redder pleit voor mij,
Wanneer mijn redder pleit voor mij.
AI klaagt de satan mij steeds aan,
Terwijl hij wijst op al mijn schuld,
Ik kijk omhoog en zie Hem staan
Die alles voor mij heeft vervuld.
Omdat Hij al mijn zonden droeg
En door zijn bloed ben ik nu vrij,
Want Jezus' offer was genoeg
Voor Gods vergeving ook voor mij,
Voor Gods vergeving ook voor mij.
Ja, Hij is mijn gerechtigheid,
Want zie, het Lam is opgestaan!
Hij troont als Heer der heerlijkheid,
Wiens liefde eeuwig zal bestaan.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Zo één met Hem sterf ik niet meer;
Eens zal ik zitten aan zijn zij,
Mijn Jezus, Redder en mijn Heer.
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Zo één met Hem sterf ik niet meer;
Eens zal ik zitten aan zijn zij,
Mijn Jezus, Redder en mijn Heer.
Mijn Jezus, Redder en mijn Heer.

Lied 02
Titel: Adem
Componist: Filemon Peroti, William Wixley
(Nederlandse) Tekst: Filemon Peroti, William Wixley, Roald Schaap, Hester Tolman
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): William Wixley (zang en gitaar), Jan Willem van Delft (piano), Sjoerd Visser
(saxofoon en andere instrumenten)
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Zit je vast,
Of weet je niet wat je moet doen
Gaat het leven soms niet als verwacht
Toch is Hij er in elk seizoen
Leg je zorgen neer, veeg je tranen weg
Hij is hier, Hij is hier, geef ze aan Hem
Alles wat je hebt en niet meer dragen kan
Laat het los, laat het gaan
Hij is de adem van het leven
Hij is de hoop voor wie niet verder kan
Ik kan niet leven zonder mijn Jezus
Want mijn Jezus maakt ons vrij
'k Laat het los, geef alles nu over aan Hem
Er is niets wat Hij niet van mij kent
Want Hij weet precies wie ik ben
'k Leg m'n zorgen neer, veeg mijn tranen weg
Hij is hier, Hij is hier, 'k geef ze aan hem
Alles wat ik heb en niet meer dragen kan
'k Laat het los, 'k laat het gaan
Hij is de adem van het leven
Hij is de hoop voor wie niet verder kan
Ik kan niet leven zonder mijn Jezus
Want mijn Jezus maakt ons vrij
Zoals adem steeds leven geeft, ademt Hij in mij
En niets houdt ons tegen want Hij heeft ons bevrijd
Zoals adem steeds leven geeft, Leef ik nu in Hem
Jezus maakt je werkelijk vrij
Zoals adem steeds leven geeft, ademt Hij in mij
En niets houdt ons tegen want Hij heeft ons bevrijd
Zoals adem steeds leven geeft, Leef ik nu in Hem
Jezus maakt je werkelijk vrij
Hij is de adem van het leven
Hij is de hoop voor wie niet verder kan

Ik kan niet leven zonder mijn Jezus
Want mijn Jezus maakt ons vrij

Lied 03
Titel: Zoek eerst het Koninkrijk
Componist: Karen Lafferty
(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 238, Weerklank 249, Opwekking 40, Hemelhoog 88,
Evangelische Liedbundel 58, Johannes de Heer 105
Uitvoerende(n): Men of Hope, Vocals of Hope
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.
Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.
Halleluja, halleluja,
hallelujah, hallelu, halleluja.

Lied 04
Titel: Spreek o Heer
Componist: Keith Getty, Stuart Townend
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uit de bundel(s): Opwekking 689, Op Toonhoogte (2015) 233, Hemelhoog 491
Uitvoerende(n): André Bijleveld ensemble
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld.
Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Lied 05
Titel: Leid mij Heer
Componist: Samuel Sebastian Wesley
(Nederlandse) Tekst: Hans van der Laan
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Vocals of Hope, Men of Hope
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Leid mij Heer,
leid m’ in Uw gerechtigheid,
richt Uw weg,
voor mijn aangezicht.
Leid mij Heer,
leid m’ in Uw gerechtigheid,
richt Uw weg,
voor mijn aangezicht.
Want slechts door U, Heer,
slechts door U, Heer,
hervind ik de weg,
naar de zekerheid.
Want slechts door U, Heer,
slechts door U, Heer,
hervind ik de weg,
naar de zekerheid.

Lied 06
Titel: Psalm 42
Componist: Loys Bourgeois
(Nederlandse) Tekst: Genootschap Laus Deo, Salus Populo
Uit de bundel(s): Psalmen Oude Berijming 42, Op Toonhoogte (2015) 15, Johannes de Heer
351
Uitvoerende(n): André Bijleveld ensemble
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?
Maar de Heer' zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Menigwerf heeft Hij uw druk
Doen verand’ren in geluk;
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven
Ik zal God, mijn God, nog loven

Lied 07
Titel: Bouw uw Koninkrijk
Componist: Rend Collective Experiment
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 377, Opwekking 769, Hemelhoog 669
Uitvoerende(n): William Wixley (zang en gitaar), Jan Willem van Delft (piano), Sjoerd Visser
(saxofoon en andere instrumenten)
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Kom, vestig uw gezag
Wees Koning in ons hart
Herstel uw beeld in ons
Onthul uw doel met ons
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw
Een laaiend vuur in onze ziel
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien
Wij zijn uw kerk
Heer, maak ons sterk in U
Wij dorsten naar uw rijk
En uw gerechtigheid
U schakelt ons nu in
En geeft ons leven zin
Gevangen harten worden vrij
Verslagen mensen troosten wij
Zelfs de blinden zien uw heerschappij
Wij zijn uw kerk
Hoor ons gebed en kom!
Bouw uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk
Toon uw sterke hand
Kom, herstel ons land
Vul uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot uw koninkrijk
Verschijnt
Uw ongetemde kracht
Verslaat de helse macht
Uw ongekende pracht
Vernieuwt en sterkt ons hart
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt
Leer ons te doen wat U ons vraagt

Vol van Jezus' liefde en zijn kracht
Wij zijn uw kerk
Heer, doe uw werk door ons
Bouw uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk
Toon uw sterke hand
Kom, herstel ons land
Vul uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot uw koninkrijk
Verschijnt
Bouw uw koninkrijk
Zet het kwaad te kijk
Toon uw sterke hand
Kom, herstel ons land
Vul uw kerk met vuur
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
Tot uw koninkrijk
Verschijnt

Lied 08 (alleen online)
Titel: Licht aan
Componist: Michiel van Heusden, Lee Ann Vermeulen, Jeroen van der Werken, Sergej Visser
(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek, Liesbeth Goedbloed, Sergej Visser, Michiel van
Heusden
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): William Wixley (zang en gitaar), Jan Willem van Delft (piano), Sjoerd Visser
(saxofoon en andere instrumenten)
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Deze dingen wil God graag:
Leer van arme mensen houden,
Neem de lasten van hun schouders,
Open hun gevangenis vandaag.
Dan gaat het licht aan
En God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen,
Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan
Om ons heen.
Deze dingen wil God graag:
Deel je eten met een ander,
Vul zijn uitgestoken handen,
Zorg dat niemand honger heeft vandaag.
Dan gaat het licht aan
En God gaat altijd met ons mee:
Hij zal ons horen,
Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan
Om ons heen.
Dan wordt het dag, dan gaan we op weg,
Het goede nieuws reist met ons mee.
Wie ons ontmoet, komt tot zijn recht
Het licht van God schijnt om ons heen.
Deze dingen wil God graag:
Geef een thuis aan wie geen huis heeft
Wees een vriend voor wie alleen leeft
Zorg dat niemand eenzaam is vandaag.
Dan gaat het licht aan
En God gaat altijd met ons mee:

Hij zal ons horen,
Hij zal ons helpen.
Dan gaat het licht aan
Om ons heen.

Lied 09 (alleen online)
Titel: Laat heel de wereld het zien
Componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 382, Opwekking 276, Hemelhoog 682, Evangelische
Liedbundel 388
Uitvoerende(n): William Wixley (zang en gitaar), Jan Willem van Delft (piano), Sjoerd Visser
(saxofoon en andere instrumenten)
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Laat heel de wereld het zien,
Maak de volk'ren weer blij
Door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
Een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.
Laat heel de wereld het zien,
Maak gevangenen vrij,
Breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
Door 't gebed tot de Heer,
Door de kracht van het kruis.
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
Een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.
Laat heel de wereld nu staan
Vol ontzag voor zijn naam,
Zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zeg het voort
Tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!
Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
Een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Lied 10 (alleen online)
Titel: Mijn Jezus, mijn Redder
Componist: Darlene Zschech
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 332, Opwekking 461, Hemelhoog 603, Evangelische
Liedbundel 372
Uitvoerende(n): William Wixley (zang en gitaar), Jan Willem van Delft (piano), Sjoerd Visser
(saxofoon en andere instrumenten)
Locatie: Nicolaïkerk in Utrecht
Tekst:
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Lied 11 (alleen online)
Titel: Zoekend naar licht
Componist: Bernadette Farrell
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 1005, Op Toonhoogte (2015) 375
Uitvoerende(n): Joke Buis en Vocal Group The Choir Company
Locatie: De Kapel van de Evangelische Omroep in Hilversum
Tekst:
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn in het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn in het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn in het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

