Lied 01a
Titel: Zie de zon
Componist: Rikkert Zuiderveld
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 8b, Op Toonhoogte (2015) 564, Weerklank 617,
Hemelhoog 257, Evangelische Liedbundel 476
Uitvoerende(n): Elise Mannah (zang), Henk Doest (vleugel), Heleen Knoop (viool)
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer, mijn God
Hoe groot zijt Gij
Hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer, mijn God
Hoe groot zijt Gij
Hoe groot zijt Gij

Lied 02
Titel: Psalm 136
Componist: Genève
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt, Jan Wit
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 136
Uitvoerende(n): Vocaal Ensemble Confianza (olv Bert Noteboom)
Locatie: Sint Catharinakerk in Doetinchem
Tekst:
Looft de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid
Loof Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.
Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid

Lied 03
Titel: Ik heb U nodig
Componist: Daniel Carson, Kristian Stanfill, Christy Nockels, Matt Maher, Jesse Reeves
(Nederlandse) Tekst: Gert van der Vijver
Uit de bundel(s): Opwekking 763
Uitvoerende(n): Vocaal Ensemble Confianza (olv Bert Noteboom), Remko Harms
Locatie: Sint Catharinakerk in Doetinchem
Tekst:
Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.
O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.
O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ’k heb U nodig.
Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Kan ik niet staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!
Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Kan ik niet staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
God, ’k heb U nodig.

Lied 04
Titel: U die mij geschapen hebt
Componist: Chris Christensen
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 292, Weerklank 463, Opwekking 355, Hemelhoog
657, Evangelische Liedbundel 315, Johannes de Heer 966
Uitvoerende(n): Vocaal Ensemble Confianza (olv Bert Noteboom)
Locatie: Sint Catharinakerk in Doetinchem
Tekst:
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
U bent mijn bestemming, Heer
U hebt mij gemaakt om als uw kind
In voor- of tegenspoed,
uw liefde uit te stralen
Dit is mijn bestemming, Heer
Dienen met verstand en met gevoel
Vanuit gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
U die mij geschapen hebt.
U wil ik aanbidden als mijn God.
In voor- of tegenspoed,
uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ‘k danken hoe ik mij ook voel.
En U gehoorzaam zijn.
Heer, U bent mijn doel.
Heer, U bent mijn doel.

Lied 05
Titel: Omdat Hij leeft
Componist: Bill Gaither
(Nederlandse) Tekst: Gloria & Bill Gaither
Uit de bundel(s): Op Toonhoogte (2015) 127, Opwekking 47, Evangelische Liedbundel 137,
Johannes de Heer 971
Uitvoerende(n): Sharon Kips, Vocaal Ensemble Confianza (olv Bert Noteboom)
Locatie: Sint Catharinakerk in Doetinchem
Tekst:
Eindeloos lief had God de wereld
Hij liet zijn Zoon naar ons toegaan
Stierf aan het kruis om ons te redden
Het open graf getuigt dat Hij is opgestaan
Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat Hij leeft,
is er een toekomst.
En het leven is
het leven waard
omdat Hij leeft!
Eindeloos groot is zijn genade
Hij geeft mij moed om door te gaan
Hij weet de weg en wat mij toekomt
Ik ben met Hem gestorven en weer opgestaan
Omdat Hij leeft,
ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft,
mijn angst is weg.
Omdat Hij leeft,
is er een toekomst.
En het leven is
het leven waard
omdat Hij leeft!

Lied 06
Titel: Zij intrigeert mij
Componist: Elise Mannah
(Nederlandse) Tekst: Elise Mannah
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Elise Mannah (zang), Henk Doest (vleugel), Heleen Knoop (viool)
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
Zoveel meegemaakt, zoveel kwijtgeraakt
Mijns inziens veel te veel voor één persoon
Zoveel redenen tot verbittering
maar iets anders voert bij haar de boventoon
Zij intrigeert mij
Zij inspireert mij
want zij zingt elke dag weer:
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
Dat ze dit zingen kan, dat ze ‘t geloven kan
daar kan ik met mijn hart en hoofd niet bij
Dat ze zijn trouw ervaart ondanks de tegenspoed
Die diepe laag verwondert mij
Zij intrigeert mij
Zij inspireert mij
want zij zingt elke dag weer:
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
Ze is vaak uit het veld geslagen
maar ondanks tegenslagen
put zij uit de kracht die Hij haar geeft
Natuurlijk heeft ze vragen
maar toch voelt ze zich gedragen

door Degene die alles gedragen heeft
Dat intrigeert mij
Dat inspireert mij
elke dag
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 07
Titel: Ubi Caritas
Componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 568a, Hemelhoog 405, Evangelische Liedbundel 219
Uitvoerende(n): Elise Mannah (zang), Henk Doest (vleugel), Heleen Knoop (viool)
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
Ubi caritas
et amor
Ubi caritas
Deus ibi est
Live in charity
and steadfast love
Live in charity;
God will dwell with you
Daar waar liefde heerst
en vrede
daar waar liefde heerst
daar is God met ons.
Vrede van God
De vrede van God
De vrede van God
zij met jou
Vrede van Hem
De vrede van God
De vrede van God
zij met jou

Lied 08 (alleen online)
Titel: Stem die de stenen breekt
Componist: Trond Kverno
(Nederlandse) Tekst: Andries Govaart
Uit de bundel(s): Liedboek (2013) 918
Uitvoerende(n): Elise Mannah (zang), Henk Doest (vleugel), Heleen Knoop (viool)
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
Stem die de stenen breekt
Tijding in duistere nacht
Stem die in stilte spreekt:
Ik ben nabij, wees niet bang
Sprak al voor nacht en dag
Voordat ik woorden sprak
Stem die de schepping draagt:
Ik ben nabij, wees niet bang
Rondom mij in verdriet
Dichtbij waar ik ook ben
Angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem
Mocht ik de leegte zien
dan delen wij ook die
Ik zie en hoor je niet
en ben niet bang: Jij bent hier

Lied 09 (alleen online)
Titel: His eye is on the sparrow
Componist: Charles H. Gabriel
(Nederlandse) Tekst: Civilla D. Martin
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Elise Mannah (zang), Henk Doest (vleugel), Heleen Knoop (viool)
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
Why should I feel discouraged?
Why should the shadows come?
Why should my heart be lonely
And long for Heaven and home?
When Jesus is my portion
My constant friend is He
His eye is on the sparrow
and I know He watches me
I sing because I'm happy
I sing because I'm free
His eye is on the sparrow
and I know He watches me
I sing because I'm happy
I sing because I'm free
His eye is on the sparrow
and I know He watches me

Lied 10 (alleen online)
Titel: Al je haren zijn geteld
Componist: Elly & Rikkert Zuiderveld
(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld
Uit de bundel(s): (nog) niet in een bundel opgenomen
Uitvoerende(n): Elise Mannah (zang), Henk Doest (vleugel), Heleen Knoop (viool)
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
Er loopt een man langs de wegen
Ik kwam 'm tegen
Hij zei: kijk naar de lelies in het veld
Waarom maak jij je zorgen
Wat je zult eten morgen
En of je kleren hebt en geld
Ga met me mee m'n kind
En je zult schatten vinden
Waar al het andere bij verwelkt
Want de Vader die het leven schept
Weet wat je nodig hebt
En zelfs al je haren zijn geteld
Er loopt een man door de velden
Weet je wat Hij vertelde
Hij zei: kijk naar de vogels in de lucht
Zij doen geen zware arbeid
Toch geeft hun Vader altijd
Voldoende zaad, voldoende vrucht
Maar ik zeg: zoek eerst Zijn Koninkrijk
En Zijn gerechtigheid
En al het andere komt vanzelf
Wees niet bang om je kruis te dragen
Want Hij kent al je vragen
Zelfs al je haren zijn geteld
Ga met me mee m'n kind
En je zult schatten vinden
Waar al het andere bij verwelkt
Want de Vader die het leven schept
Weet wat je nodig hebt
En zelfs al je haren zijn geteld
En maak je nooit meer zorgen
Je bent bij Mij geborgen
Zelfs al je haren zijn geteld

