Lied 01
Titel: Heilig, heilig, heilig
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: John Bacchus Dykes
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
vroeg in de morgen
word' U ons lied gewijd
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt
Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde
verhoogt uw heerlijkheid
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt

Lied 02
Titel: In het begin
Arrangement: Jaap Kramer
Componist: Wim ter Burg
(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst:
In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis;
God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.
In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.
In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.
In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden
wijzen zij wegen en tijden aan.
In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren elk naar zijn soort.
In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Lied 03
Titel: Psalm 108
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Mijn hart, o Hemelmajesteit,
is tot uw dienst en lof bereid;
‘k zal zingen voor de Opperheer,
‘k zal psalmen zingen tot zijn eer.
Gij zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit
‘k Zal in de dageraad ontwaken
en met gezang mijn God genaken.
Ik zal, o Heer, uw wonderdaân,
uw roem de volken doen verstaan,
want uwe goedertierenheid
is tot de heem’len uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal, noch perk
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ‘s hemels kringen
en leer al d’aard uw grootheid zingen.

Lied 04
Titel: Volg het spoor
Componist: Marcel & Lydia Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marianne Busscher & Rön Schroder
Uitvoerende(n): Kinderkoor Wonderwijs
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Kijk eens naar een vlinder
Luister naar een eend die kwaakt
kijk eens naar de bloemen
zie hoe mooi ze zijn gemaakt
kijk eens naar de wolken
hoor een leeuwerik die fluit
volg je al die sporen
kom je altijd bij Hem uit
Volg het spoor
volg het spoor
en zoek gerust je hele leven door
je ziet het op de bergen
en je ziet het in het dal
de sporen van Zijn handen
vind je overal
Kijk eens naar de dieren
die Hij ooit voor ons bedacht
kijk maar naar de sterren
die weer stralen elke nacht
kijk eens naar de golven
zie ze rollen - af en aan
zoveel moois kan echt niet
slechts door toeval zijn ontstaan
Volg het spoor
volg het spoor
en zoek gerust je hele leven door
je ziet het op de bergen
en je ziet het in het dal
de sporen van Zijn handen
vind je overal
Volg het spoor
volg het spoor
en zoek gerust je hele leven door
je ziet het op de bergen
en je ziet het in het dal

de sporen van Zijn handen
vind je overal
vind je overal
vind je overal
overal

Lied 05
Titel: Mijn Vader, dank U wel
Arrangement: Marcel Zimmer
Componist: Frannie Vink-Faasen
(Nederlandse) Tekst: Frannie Vink-Faasen
Uitvoerende(n): Samenzang
Opname: Vlissingen - Sint Jacobskerk
Tekst:
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent,
mijn Vader, dank U wel.
‘k Dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid,
mijn Vader, dank U wel.
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust,
ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult,
mijn Vader, dank U wel.
Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer,
wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer,
‘k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer,
mijn Vader, dank U wel.
Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan,
mijn Vader, dank U wel.

Lied 06
Titel: Psalm 8
Arrangement: Martin Zonnenberg
Componist: Bert Noteboom
(Nederlandse) Tekst: Bert Noteboom
Uitvoerende(n): Jong Dameskoor Shira, Samenzang
Opname: Bergen op Zoom - St. Gertrudiskerk
Tekst:
Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam.
Op de hele aarde, boven sterren, zon en maan.
Door de mond van kleine kind'ren legt U een fundament.
Als wapen tegen vijand en wraaklustigen bestemd.
Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam.
Op de hele aarde, boven sterren, zon en maan.
Zie ik Uw hele schepping, het werk, Heer, van uw hand,
wat is dan toch de mens die voortkomt uit het stoffig zand.
Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam.
Op de hele aarde, boven sterren, zon en maan.
Toch gaf U ons de dieren en planten in beheer;
U kroont ons met uw heerlijkheid, voltooit het met uw eer!
Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam.
Op de hele aarde, boven sterren, zon en maan.
O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam.
Ja, op de hele aarde boven sterren, zon en maan.

Lied 07
Titel: Adembenemend
Componist: Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer
Uitvoerende(n): Gospel Boulevard, Samenzang
Opname: Zwolle - IJsselhallen
Tekst:
Uw majesteit is onaantastbaar
niemand is aan U gelijk
Onvolprezen, zonder weerga
koning van het hemelrijk
Oorverdovend als de donder
helder als een bliksemschicht
Oogverblindend is de luister
van Uw heilig aangezicht
Toch bent U niet onbereikbaar
door Uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
overal altijd nabij!
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht
Uw werken zijn verbazingwekkend
schoonheid die de schepping vult.
Onuitspreek'lijk is de grootsheid
waarmee U zich heeft omhuld.
Ondoorgrondelijk zijn Uw wegen
onvoorstelbaar is Uw macht
Uw gedachten zijn ongrijpbaar,
ontzagwekkend is Uw kracht.
Toch bent U niet onbereikbaar
door Uw Geest woont U in mij
U bent alomtegenwoordig
overal altijd nabij!
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon

Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht
Uw wijsheid is onovertroffen
en Uw woord zal nooit vergaan.
Uw rechtvaardigheid onwrikbaar,
eeuwig blijft Uw trouw bestaan.
Onweerstaanbaar is Uw liefde
Uw genade ongekend.
Here U bent onbeschrijflijk,
want U bent wie U bent.
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.
U bent adembenemend, eindeloos mooi
overstijgt wat een mens
ooit heeft gezien, gehoord, bedacht
U bent meer dan bijzonder, buitengewoon
Niets is vergelijkbaar
met Uw majesteit en pracht.

