Lied 01
Titel: Mijn hulp is van U, Heer
Componist: Marcel en Lydia Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 56, Opwekking 640, Hemelhoog 38
Uitvoerende(n): Suzanne van der Velde, Wouter en Ariën Vink, Samenzang
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
Tekst:
Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer
Ik hef mijn ogen op naar de bergen.
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
die mij bij zal staan.
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven: mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer

Lied 02
Titel: De kracht van uw liefde
Componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 273, Opwekking 488, Hemelhoog 629, Evangelische
Liedbundel 226, Liederen van het Leger des Heils 165
Uitvoerende(n): Joke Buis, Sharon Kips, At Once, Kinderkoor De Bromvlieg, Samenzang
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
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 uw 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.
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 03
Titel: Groot is uw trouw
Componist: William Marion Runyan
(Nederlandse) Tekst: Thomas Obadiah Chisholm
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 885, Op Toonhoogte (2015) 149, Weerklank 432,
Opwekking 123, Hemelhoog 336, Evangelische Liedbundel 170, Johannes de Heer 149
Uitvoerende(n): Suzanne van der Velde, Wouter en Ariën Vink, Samenzang
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
Tekst:
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Lied 04
Titel: Samen in de naam van Jezus
Componist: Charles A.E. Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A.E. Groot
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 360, Weerklank 242, Opwekking 167, Hemelhoog
399, Evangelische Liedbundel 218, Johannes de Heer 98, Liederen van het Leger des Heils
311
Uitvoerende(n): Wouter Vink, Samenzang
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
Tekst:
Samen in de naam van Jezus,
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onse Heer.
Samen zingen en getuigen,
Samen leven tot zijn heer.
Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met gheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Lied 05
Titel: Wat de toekomst brengen moge
Componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 913, Op Toonhoogte (2015) 399, Weerklank 471,
Opwekking 377, Johannes de Heer 880, Liederen van het Leger des Heils 257
Uitvoerende(n): Wouter Vink, Samenzang
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
Tekst:
Wat de toekomst brengen moge,
mij geeidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen.
Vader, wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.
Heer, ik wil uw liefde loven.
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet waarom.
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom.
Waar de weg mij brengen moge,
aan de Vaders trouwe hand.
Loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Lied 06
Titel: Heer, U bent altijd bij mij
Componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 139b, Op Toonhoogte (2015) 69, Opwekking 518,
Hemelhoog 49
Uitvoerende(n): Maria den Hertog, Samenzang
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
Tekst:
Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan.
En U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend,
en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij
en naast mij, en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij,
en naast mij, en om mij heen, elke dag.
Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot
ben ik door U geweven, U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent,
en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij
en naast mij, en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij,
en naast mij, en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij
en naast mij, en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij,
en U bent voor mij,
en naast mij, en om mij heen, elke dag.

Lied 07
Titel: Ik zal er zijn
Componist: Adrian Roest, Kinga Bán
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 189, Weerklank 443, Opwekking 770, Hemelhoog
460
Uitvoerende(n): Suzanne van der Velde, Wouter en Ariën Vink, Maria den Hertog,
Samenzang
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
Tekst:
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Lied 08 (alleen online)
Titel: Welk een Vriend is onze Jezus
Componist: Charles C. Converse
(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 216, Hemelhoog 365, Evangelische Liedbundel 299,
Johannes de Heer 150
Uitvoerende(n): Suzanne van der Velde, Wouter en Ariën Vink, Maria den Hertog,
Samenzang
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
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 terneer 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 09 (alleen online)
Titel: Ik wens jou
Componist: Trinity, Gordon Groothedde
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Trinity
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
Tekst:
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Lied 10 (alleen online)
Titel: Maak ons tot een stralend licht
Componist: Chris Christensen
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 385, Opwekking 346, Hemelhoog 687, Evangelische
Liedbundel 390, Johannes de Heer 993
Uitvoerende(n): Wouter Vink, Samenzang
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
Tekst:
Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
en stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.
Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
En bouw Uw koninkrijk in de volken,
Uw wil geschied' in de mensen om ons heen,
Tot de wereld weet dat Jezus Christus heerst.
Bouw Uw koninkrijk in ons.
Bouw Uw koninkrijk op aard'!

Lied 11 (alleen online)
Titel: Vrede van God
Componist: Johan Bronsveld
(Nederlandse) Tekst: Johan Bronsveld
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 165, Opwekking 602, Evangelische Liedbundel 501,
Johannes de Heer 603
Uitvoerende(n): Suzanne van der Velde, Samenzang
Locatie: Jaarbeurs in Utrecht
Tekst:
Vrede van God,
de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem,
vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
In Jezus' naam,
in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou,
vrede van Hem,
vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

