Lied 01
Titel: Leid mij Heer, o machtig Heiland
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: John Hughes
(Nederlandse) Tekst: T.M. Everaarts
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in 't barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.
Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.
Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Lied 02
Titel: Heer wees mijn gids
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst:
Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad
wees Gij mijn gids
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad
wees Gij mijn gids
Blijf dicht bij mij
ga stap voor stap mij voor
dan ben 'k gerust
en veilig volg 'k uw spoor
Nu aan zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg
Hij is mijn gids
't Zij door moeras of wel langs struik en heg
leidt mij mijn gids
Licht, vriend’lijk licht
stroomt van zijn aangezicht
'k houd daarom steeds
mijn oog op Hem gericht

Lied 03
Titel: Neem mijn leven
Arrangement: Marco Den Toom
Componist: May H. Brahe
(Nederlandse) Tekst: Casparus Bernardus Burger
Uitvoerende(n): Samenzang, Jubilate Deo
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
Neem mijn handen, maak ze sterk,
door uw liefde, tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet,
op de wegen van uw wet.
Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot Uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon'.
Neem ook mijne liefde Heer,
'k leg voor U mijn schatten neer.
Neem mijzelf en 't allen tijd
ben ik aan U toegewijd.
Neem mijzelf en 't allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

Lied 04
Titel: Psalm 68: 7 en 12
Arrangement: Henk van der Maten
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
Tekst:
God zij geprezen met ontzag,
Hij draagt ons leven dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede,
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen,
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen,
ons aan de dood ontkomen.
Gij mogendheden, zing een lied,
zing Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen,
Hij heft zijn stem, een stem van macht,
Uw sterkte zij Hem toegebracht,
strek tot Hem uit uw handen.
Zijn heerlijkheid en hoog bevel,
staan wakend over Israël,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here God hoogmogend.

Lied 05
Titel: Jezus ga ons voor
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Adam Drese
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk
Tekst:
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.
In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Lied 06
Titel: Heer wijs mij Uw weg
Arrangement: Frank van Essen
Componist: Elbert en Niek Smelt
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende(n): Nederland Zingt Vocal Group en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan
Heer, leer mij uw weg
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
het donker is
leid mij dan op uw weg
de weg die eeuwig is
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
de hoop opgeef
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Lied 07
Titel: Zo zal Ik bij je zijn
Arrangement: Hans Wingerden
Componist: Roeland Smith
(Nederlandse) Tekst: Roeland Smith
Uitvoerende(n): Kinga Bán
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Als de vogel die zingt.
Als de dag die begint.
Als de droom die nog even blijft hangen.
Als een kus op je wang.
Niet te kort, niet te lang.
Zo zal Ik bij je zijn.
Als de zon op je huid,
als het verre geluid
van een lach op een zomerse ochtend.
Als een kind van geluk,
niet te stil, niet te druk.
Zo zal Ik bij je zijn.
Hoger dan de wolken.
Verder dan de sterren.
Dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet,
want Ik ben in je lied.
Zo zal Ik bij je zijn.
Als het lied dat je zingt.
Als muziek die je dwingt
om te dansen en niet meer te denken.
Als de snaar die je raakt,
elke tel, elke maat.
Zo zal Ik bij je zijn.
Hoger dan de wolken.
Verder dan de sterren.
Dieper dan diep in je hart.
Zing en geniet,
want Ik ben in je lied.
Zo zal Ik bij je zijn.
Hoger dan de wolken.
Verder dan de sterren.
Dieper dan diep in je hart.

Zing en geniet,
want Ik ben in je lied.
Zo zal Ik bij je zijn.
Zo zal Ik bij je zijn.

Lied 08
Titel: Heer U prijst mijn ziel gelukkig - Psalm 1
Componist: Eelco Vos
(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos
Uitvoerende(n): Psalm Project
Opname: De Kapel - Hilversum
Tekst:
Heer, U prijst mijn ziel gelukkig
Als ik luister naar uw raad
Niet naar die van hen die zeggen
Dat U niet bestaat
Als een boom die staat aan water
Ieder jaar zijn vruchten geeft
Mag ik in U groeien, bloeien
U, die leven geeft
Waar ik zit, waar ik sta
Waar ik lig of waar ik ga
Waar ik zit, waar ik sta
Waar ik lig of waar ik ga
U bent bij mij
Heer, U zegent hen die horen
naar uw wil, naar uw gebod
Vreugde vinden in uw woorden
Vriendelijk is hun lot
Heer, U bent mijn God
Vriendelijk is mijn lot
Waar ik zit, waar ik sta
Waar ik lig of waar ik ga
Waar ik zit, waar ik sta
Waar ik lig of waar ik ga
U bent bij mij

Lied 09
Titel: Aan de bronnen van ons leven
Arrangement: Jos van der Kooy
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Fokkelien Oosterwijk
Uitvoerende(n): Koor Cappella en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst:
Aan de bronnen van ons leven
ruist een onderhuids geheim
Liefde die, door U gegeven
eens in U vervuld zal zijn.
Liefde die ons doet verlangen
naar wat eerlijk is en echt
weerloos, vrij en onbevangen
ons uw diepste waarheid zegt
Liefde die ons heeft gevonden
aan de rand van ons bestaan
Antwoord voor wij vragen konden
nooit heel ver bij ons vandaan
Liefde die ons wil vergeven
al wat donker maakt en zwart
als wij willen als wij leven
opgestaan met heel ons hart
Doe ons in die liefde groeien
bron van leven, rijk en vrij
Blijf U steeds met ons bemoeien
kom ons nader, wees nabij
Stroom in ons en stroom ons tegen
in verlamming en verdriet
geef ons telkens weer uw zegen
Waar U ons verlangen ziet

Lied 10
Titel: Lees je bijbel bidt elke dag
Arrangement: Jaap Kramer
Componist: H.D. Clarke
(Nederlandse) Tekst: H.D. Clarke
Uitvoerende(n): Kinderkoor Wonderwijs, Samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Lees je bijbel,
bid elke dag
bid elke dag
bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
dat je groeien mag
dat je groeien mag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
Lees je bijbel,
bid elke dag
bid elke dag
bid elke dag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag
dat je groeien mag
dat je groeien mag
Lees je bijbel,
bid elke dag,
dat je groeien mag

Lied 11
Titel: Laat m' in U blijven groeien bloeien
Componist: Georg Numark
(Nederlandse) Tekst: Jan Jakob Lodewijk ten Kate
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!
Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

