Lied 01
Titel: Toekomst vol van hoop
Componist: Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende(n): Chapter4
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
In de nacht van strijd en zorgen,
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Lied 02
Titel: O kom, o kom, Immanuel
Componist: Thomas Helmore
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoerende(n): Chapter4
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
O kom, o kom, Immanuel.
Verlos uw volk, uw Israël.
Herstel het van ellende weer.
Zodat het looft uw naam, o Heer.
Weest blij, weest blij, o Israël.
Hij is nabij, Immanuel.
O kom, die onze heerser zijt.
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai, die spreekt met macht.
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël.
Hij is nabij Immanuel.
Weest blij, weest blij, o Israël.
Hij is nabij, Immanuel.

Lied 03
Titel: Vader, dank U wel
Componist: Travis Cottrell, David Moffitt, Sue C. Smith
(Nederlandse) Tekst: Jolanda Koning - de Jong
Uitvoerende(n): Lucas Kramer, Vocals 'Circle of Friends'
Locatie: Martinikerk in Doesburg
Tekst:
Voor de weg die leidt van 't donker naar het licht,
voor de hoop die ons bevrijdt van duisternis,
voor genade die vergeeft
waar de zonde toegang heeft,
voor verlossing die ons loodst door diepten heen,
Vader dank U wel.
Voor genezing die geen mens verklaren kan,
voor bevrijding die de macht der zonde brak,
voor de kracht om door te gaan,
en vergeving in uw Naam,
voor genade die ons steeds versteld doet staan,
Vader dank U wel.
Halleluja, eeuwig klinkt ons lied,
als dank voor wat U deed.
Halleluja, halleluja,
Vader dank U wel.
Voor de diepe leegte die om inhoud vraagt,
de belofte dat uw Woord nog dieper gaat,
voor de honger diep in mij,
U te voelen, heel dichtbij,
omdat U alleen voldoening geeft aan mij,
Vader dank U wel
Halleluja, eeuwig klinkt ons lied,
als dank voor wat U deed.
Halleluja, halleluja,
Vader dank U wel.
Voor het raadsel dat ons na de dood nog wacht,
voor het vredig licht na onze stervensnacht,
als de pijn is heengegaan,
en wij eind'lijk voor U staan,
en uw heerlijkheid voorgoed zijn ingegaan,
Vader dank U wel.
Halleluja, eeuwig klinkt ons lied,

als dank voor wat U deed.
Halleluja, halleluja,
Vader dank U wel.
Halleluja, eeuwig klinkt ons lied,
als dank voor wat U deed.
Halleluja, halleluja,
Vader dank U wel.
Halleluja, eeuwig klinkt ons lied,
als dank voor wat U deed.
Halleluja, halleluja,
Vader dank U wel.

Lied 04
Titel: Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Componist: George Crawford Hugg
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoerende(n): The Choir Company Vocals
Locatie: Martinikerk in Doesburg
Tekst:
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, nee niet één!
Jezus alleen kan ons hart genezen
Hij alleen, Hij alleen
Nooit is ons zoveel troost gegeven
Zo veel liefde heeft Hij alleen
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, nee niet één!
Er is geen dag dat Hij niet dichtbij is
Nee niet één, nee niet één!
Geen donk’re nacht
kan ons van Hem scheiden,
nee niet één, nee niet één!
Nooit is ons zoveel troost gegeven
Zo veel liefde heeft Hij alleen
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, nee niet één!
Nooit is een zondaar vergeefs gekomen
Nee niet één, nee niet één!
Elk die gelooft heeft Hij aangenomen
Hij alleen, Hij alleen
Nooit is ons zoveel troost gegeven
Zo veel liefde heeft Hij alleen
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, nee niet één!
Er is geen vriend zo trouw als Jezus
Nee niet één, nee niet één!
Nee niet één, nee niet één!
Nee niet één, nee niet één!

Lied 05
Titel: Altijd bij U
Componist: Marcel Koning, Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende(n): Marieke Sleurink, Samenzang
Locatie: Martinikerk in Doesburg
Tekst:
Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U wens ik geen ander op aarde.
Bij God te zijn is mijn enig verlangen.
Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
Wie buiten U heb ik in de hemel?
Naast U wens ik geen ander op aarde.
Bij God te zijn is mijn enig verlangen.
Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
Nu weet ik mij altijd bij U:
U houdt mij aan de hand.
De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
De rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Al wat ik heb, is God, nu en altijd.
Nu weet ik mij altijd bij U,
U houdt mij aan de hand.
Nu weet ik mij altijd bij U,
U houdt mij aan de hand.

Lied 06
Titel: Licht in de nacht
Componist: Adolphe Adam
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende(n): Chapter4
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.
’n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;
stralend breekt die held’re morgen aan.
Prijs nu zijn naam,
samen met de engelen.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam.
Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
Prijs nu zijn naam,
de naam van alle namen,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.
In eeuwigheid. In eeuwigheid.

Lied 07 (alleen online)
Titel: I Then Shall Live
Componist: Jean Sibelius
(Nederlandse) Tekst: David Phelps, Gloria Gaither
Uitvoerende(n): Chapter4
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
I then shall live, as one who's been forgiven
I'll walk with joy to know my debts are paid
I know my name is clear before my Father
I am His child and I am not afraid
So, greatly pardoned, I'll forgive my brother
The law of love I gladly will obey
I then shall live as one who's learned compassion
I've been so loved, that I'll risk loving too
I know how fear builds walls instead of bridges
I'll dare to see another's point of view
And when relationships demand commitment
Then I'll be there to care and follow through
Your Kingdom come around and through and in me
Your power and glory, let them shine through me
Your Hallowed Name, o may I bear with honor
And may Your living Kingdom come in me
The Bread of Life, o may I share with honor
And may You feed a hungry world through me
Amen, Amen, Amen

Lied 08 (alleen online)
Titel: U bent mijn alles
Componist: David Phelps, Dennis Jernigan
(Nederlandse) Tekst: David de Haan
Uitvoerende(n): Chapter4
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
U geeft mij kracht als ik zwak ben, Heer
Geeft wat ik nodig heb, steeds weer
U bent mijn alles, Heer
U bent meer waard dan zuiver goud
U bent degeen die van mij houdt
U bent mijn alles, Heer
Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam
Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam
Heer, in mijn angst bent U erbij
In mijn verdriet, dan troost U mij
U bent mijn alles ,Heer
U droeg mijn zonde, U bevrijdt
Nu mag ik leven in eeuwigheid
U bent mijn alles, Heer
Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam
Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam
Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam
Jezus, Lam van God, ik prijs uw grote naam
Ik prijs uw grote naam.
Ik prijs uw grote naam.

Lied 09 (alleen online)
Titel: The Least I Can Do
Componist: Scott Krippayne, Ashley Gorley
(Nederlandse) Tekst: Ashley Gorley, Scott Krippayne
Uitvoerende(n): Chapter4
Locatie: Oude Kerkje in Kortenhoef
Tekst:
You never asked me to stretch out my arms
No one put nails in my hands
I'll never feel the weight of the world
or carry that cross on my back
Nothing I do could ever repay
all that you did on that day
You took my place up there on that tree
You paid the price so that I could be free
You died for me, now I'm living for You
Lord, that's the least I can do
You never sent me out on my own
You're always leading the way
All that I ask for is a hope in my heart
And only a small seed of faith
I know You gave me all that I have
So why would I not give it back?
You took my place up there on that tree
You paid the price so that I could be free
You died for me, now I'm living for You
Lord, that's the least I can do
You didn't have to walk down that road
You didn't have to rescue my soul
Lay down Your life just for me
I should've been taking those steps
It should've been my last breath
But You just want me to believe
You took my place up there on that tree
You paid the price so that I could be free
You died for me, now I'm living for You
Lord, that's the least that I can do
Now I'm living for You
Lord, that's the least I can do

