Lied 01
Titel: Laat ons de Heer lofzingen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoerende(n)(n): Samenzang
Opname: Zwolle - Grote of Sint-Michaëlskerk
Tekst:
Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.
Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

Lied 02
Titel: Tienduizend redenen
Arrangement: Fred de Vries, Martin Zonnenberg
Componist: Matt Redman, Jonas Myrin
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende(n): Samenzang, Mannenkoor Ichthus, Belle Magali
Opname: Brielle - Sint Catharijnekerk
Tekst:
De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige naam (2x)

Lied 03
Titel: Joh. de Heer-medley
Arrangement: a. Jan van Weelden
Componist: a. Henry Bishop b. Charles Crozat Converse c. William Howard Doane
(Nederlandse) Tekst: a. Eduard Gerdes b,c. Meier Salomon Bromet
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
a. Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken
een lieflijke Naam,
die hemel en aarde
verenigt tezaam.
Geen Naam is er zoeter
en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden
en heelt alle smart
Kent gij, kent gij,
die Naam nog niet
die Naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied.
b. Welk een vriend is onze Jezus
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
c. Veilig in Jezus ‘ armen
Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart
Daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust van ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
Zingend van lefd en vree,
Ruisend uit ’s hemels zalen,
Over de glazen zee
Veilig in Jezus’ armen,

Veilig aan Jezus’ hart.
Daar, in zijn teer erbarmen,
daar rust van ziel van smart

Lied 04
Titel: Wees niet bevreesd
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Wees niet bevreesd, want God blijft voor je zorgen,
al zie je niet over de toekomst heen.
Leef maar vandaag en denk nog niet aan morgen.
God is nabij, Hij laat je nooit alleen.
Wees niet bevreesd, Hij ziet jouw stille tranen,
al heb je soms ook nog zo veel verdriet.
Je hoort bij Hem, Hij roept ook jou bij name.
God is nabij, zijn kind vergeet Hij niet.
Wees niet bevreesd, al kun je soms niet verder,
al staat de hele wereld ook in brand.
Hij steunt en draagt je, is de Goede herder.
God is nabij, Hij houdt je in zijn hand.
Wees niet bevreesd, al wankelt heel je leven.
Hij is het, die van angst en zorg bevrijdt.
Vertrouw op Hem, Hij zal je nooit begeven.
God is nabij, voor eeuwig en altijd.

Lied 05
Titel: Wat vlied' of bezwijk'
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: William Croft
(Nederlandse) Tekst: Johannes Andreas Böhringer
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst:
Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.
Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht

Lied 06
Titel: Daar bij Hem
Componist: Charles Albert Tindley
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende(n): Joke Buis
Opname: Edam - Sint Nicolaaskerk
Tekst:
Als je in de storm bezwijkt
op de golven van de tijd.
Als de wolken het doen lijken
of de zon niet langer schijnt.
In dat land van louter licht
hebben wij veel beter zicht
en begrijpen wij het beter,
daar bij Hem!
Als je moe of eenzaam bent,
zelf de weg vooruit niet kent.
Richt je hart op Gods beloften
want Hij blijft ons fundament.
Blijf vertrouwen, want je bouwt
op de Heer die van ons houdt.
Eens begrijpen wij het beter,
daar bij Hem!
Daar bij Jezus! Als de morgen komt
haalt Hij al Gods kinderen naar huis.
Als de strijd voorbij is, die Hij voor ons won
dan begrijpen wij het beter, daar bij Hem!
Dreigt gevaar aan elke kant,
gaat het boven ons verstand
hoe God deze weg kon wijzen
naar het lang beloofde land.
Hij is altijd trouw geweest
en Hij leidt ons met zijn Geest.
Eens begrijpen wij het beter,
daar bij Hem!
Daar bij Jezus! Als de morgen komt
haalt Hij al Gods kinderen naar huis.
Als de strijd voorbij is, die Hij voor ons won
dan begrijpen wij het beter, daar bij Hem!
Daar bij Jezus! Als de morgen komt
haalt Hij al Gods kinderen naar huis.

Als de strijd voorbij is, die Hij voor ons won
dan begrijpen wij het beter, daar bij Hem!

Lied 07
Titel: Spreek o Heer
Componist: Stuart Townend, Keith Getty
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende(n): André Bijleveld ensemble
Opname: Utrecht - Nicolaïkerk
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 08
Titel: Liefde Gods
Arrangement: Jaap Kramer
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Charles Wesley & Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende(n): Gemengde koren, samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
O voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Lied 09
Titel: Voor uw liefde Heer Jezus dank U wel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst:
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam
Voor uw woord van genade, dank U wel
Voor uw woord van genade, dank U wel
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer
O, Heer, wij prijzen uw naam

Lied 10
Titel: Psalm 146 - Zalig hij die in dit leven
Arrangement: Jay-P Beijersbergen, Luca Genta, Wilkin de Vlieger
Componist: Traditional, Ariën Vink
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): The Psalm Project
Opname: Hilversum - De Kapel (Evangelische Omroep)
Tekst:
Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door de nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hach'lijkst lot,
Vestigt op de Heer, zijn God.
Prijs de Heer met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
't Is de Heer van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs zijn grootheid; loof den Heer.
Prijs de Heer met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.

