Lied 01
Titel: Ik wandel in het licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Onbekend
(Nederlandse) Tekst: Margaretha Adriana Alt
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle Vriend is Hij.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders ‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Lied 02
Titel: Op bergen en in dalen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Cornelis de Pauw
(Nederlandse) Tekst: Ahasverus van den Berg
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Op bergen en in dalen
en overal is God
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God
Zijn trouwe vaderogen
zien alles van nabij
Wie steunt op zijn vermogen
die dekt en zegent Hij
Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
Hij zorgt voor ‘t gans heelal

Lied 03
Titel: Machtig God sterke rots
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Georgian Bonov, Frank Hernandez
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lied 04
Titel: Psalm 121: 1, 2 en 4
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): Ichthus en samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst:
‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen
vanwaar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht
Mijn hulp is van de Heer alleen
die hemel, zee en aarde
eerst schiep en sinds bewaarde
Hij is, al treft u ’t felst verdriet
uw wachter, die uw voet
voor wankelen behoedt
Hij, Isrels wachter sluimert niet
Geen kwaad zal u genaken
de Heer zal u bewaken
De Heer zal U steeds gadeslaan
opdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar
De Heer, ’t zij g’ in of uit mocht gaan
en waar g’ u heen moogt spoeden
zal eeuwig u behoeden

Lied 05
Titel: Heer U bent mijn leven
Arrangement: André van Vliet
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: St. Immanuel Nederland
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
Tekst:
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk

Lied 06
Titel: Laat heel de wereld het zien
Componist: Graham Kendrick
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
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 07
Titel: Vandaag
Componist: Henk Pool, Matthijn Buwalda, Kinga Bán
(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda
Uitvoerende(n): Kinga Bán
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Gisteren is een afdruk
van je voeten in het zand.
En morgen is de aanblik
van een eindeloos groot strand.
De zee komt op wanneer ze wil,
ze wist je passen uit.
En als de wind het zand bespeelt,
zie je nauwelijks meer vooruit.
Dit is vandaag,
en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later
en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag,
met z’n vreugde en zijn pijn.
En je hoeft maar één ding te doen.
Dat is: er zijn.
Als je om je heen kijkt,
maar je ziet niet wat je hoopt.
En als het lijkt of je al tijden
zonder toekomst verder loopt.
Bedenk dan, als je zicht verliest:
je loopt in Iemands zicht.
De Aanwezige verlaat je niet,
want de hemel gaat nooit dicht.
Dit is vandaag,
en het is alles wat je hebt.
Morgen komt later
en gisteren is alweer weg.
Dit is vandaag,
met z’n vreugde en zijn pijn.
En je hoeft maar één ding te doen,
dat is…
Niets is moeilijker

dan laten gaan.
De toekomst, het verleden,
maar je bent al hier,
je kunt het aan.
Gedragen door de Ene

Lied 08
Titel: Word maar stil
Componist: Andrew Maycock
(Nederlandse) Tekst: Roel van Kesteren
Uitvoerende(n): Staff Songsters
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Word maar stil
Hoor de God
die zachtjes fluistert
Pak zijn hand
stevig vast
Weet, hij laat je nooit meer gaan
Ben je soms ten einde raad
Is het donker om je heen
Kom tot rust bij Hem
Wacht, word maar stil
Hij die de sterren plaatst
Weet wat je bezig houdt
Geeft wat je nodig hebt
als jij Hem vertrouwt
Dus, word stil
en ontvang
zijn liefde zonder grens
Geef je stem
Geef je hart
Geef aan Jezus alle eer
Als de duisternis weer valt
en je bent ten einde raad
Kom tot rust bij Hem
Kom tot rust bij Hem
Kom tot rust bij Hem
Wacht
word maar stil

Lied 09
Titel: Heer ik prijs Uw grote naam
Componist: Rick Founds
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende(n): Gospel Boulevard, Samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Heer, ik prijs Uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan,
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam,
Heel mijn hart wil ik U geven,
want U bent de weg gegaan,
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs Uw grote naam.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs Uw grote naam.
U daalde neer van Uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Heer, ik prijs Uw grote naam.

Lied 10
Titel: God is getrouw
Arrangement: Marco den Toom
Componist: Christian Gregor
(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pierson
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst:
God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand.
De Heilge Geest, die haar de toekomst spelt
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant

Lied 11
Titel: Alles heeft zijn tijd
Arrangement: André De Jager
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras-van Slooten
Uitvoerende(n): Annelies Schep, Choir4Hope, Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Uren vliegen snel voorbij,
een dag is als een zucht.
Je tijd is kostbaar en uniek,
de klok kan niet terug.
Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.
Dagen worden gisteren,
de klok tikt zachtjes door.
Minuten liggen achter ons,
zo gaat het leven voort.
Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.
Jaren zeggen niet zoveel
maar inhoud des te meer.
Momenten met een gouden rand
vergeet je echt nooit meer.
Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.
Er is tijd voor lief en leed,
een tijd voor jou en mij.
Een tijd voor regen en voor zon,
want alles heeft zijn tijd.
Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten

en tijd die je bewaart.
Al wat is dat was er al,
zo ook wat komen gaat.
Tijd is een stukje eeuwigheid
het is niet vroeg of laat.
Tijd om te delen,
tijd voor elkaar;
tijd om te vergeten
en tijd die je bewaart.

