Lied 01
Titel: Als wij wand'len met Hem
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Als wij wand’len met Hem
op Zijn Woord afgestemd,
wat een licht werpt Hij dan op de weg.
Hij bewaart en behoudt
wie zich Hem toevertrouwt
en gehoorzaam steeds doet wat Hij zegt.
Doe wat Hij zegt
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.
Van Zijn liefde zo groot,
maakt Hij ons deelgenoot
als de lasten Hem voor zijn gelegd.
De genade van Hem
is voor ieder bestemd
die vertrouwt en die doet wat Hij zegt

Lied 02
Titel: Vader, ik aanbid U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Terrye Coelho
(Nederlandse) Tekst: Terrye Coelho
Uitvoering: Samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Vader, ik aanbid U
‘k leg mijn leven voor U.
Halleluja
Jezus, ik aanbid U
‘k leg mijn leven voor U.
Halleluja.
Heil’ge Geest, ik aanbid U
Heil’ge geest ik aanbid U
Heil’ge Geest ik aanbid U
‘l leg mijn leven voor U
Halleluja -

Lied 03
Titel: a. Psalm 90 b. O God die droeg ons voorgeslacht c. Psalm 90
Arrangement: Willem Hendrik Zwart
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: a,c. Willem Johan van der Molen b. Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
a.
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond
b.
O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis
bewijs ook ons uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid
altijd dezelfde, die Gij waart
de God der eeuwigheid
De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom
ze zijn als gras, door zon verdord
vervluchtigd als een droom
c.
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Lied 04
Titel: Jezus zal heersen waar de zon
Arrangement: A. van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst:
Jezus zal heersen waar de zon,
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
Het lied in alle talen zal,
zijn liefde lover overal
en uit de kindermond ontspringt,
de lofzang die Zijn naam omringt.
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijdt,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.
Laat loven al wat adem heeft,
de Koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin,
stem met het lied der englen in.

Lied 05
Titel: Heerlijk is Uw naam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Peter van Essen
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Heerlijk is uw naam
Heerlijk is uw naam
hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw naam
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw naam
Heilig Lam van God
Heilig Lam van God
dat de zonden der wereld droeg
heilig is uw naam
Jezus, Jezus,
heilig is uw naam
Waardig bent u, Heer
Waardig bent u, Heer
alle macht en heerlijkheid
alle lof en eer
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer

Lied 06
Titel: God heeft het eerste woord
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Gerard Kremer
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen
Hij spreekt nog altijd voort
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen
riep Hij ons reeds bij nam,
Zijn roep wordt nog gehoord
God heeft het laatste woord
Wat Hij van oudsher zeide
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin

Lied 07
Titel: Psalm 150
Eerste componist: Antoine Oomen
(Nederlandse) Tekst: G M Gerhardt
Uitvoerende: Gemengd koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Looft God in zijn heilig domein
Looft hem in zijn groots firmament
Looft hem om zijn daden van macht
Looft hem krachtens zijn mateloze grootheid
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Looft hem met de stoot op de ramshoorn
Looft hem met harp en met citer
Looft hem met handtrom en reidans
Looft hem met snaren en fluit
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Looft hem met slaande cymbalen
Looft hem met klinkende cymbals
Alles wat adem heeft love de Heer
God lof
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Eer zij de heerlijkheid Gods
Vader, zoon en heilige Geest
Zo was het in den beginne
Zo zij het thans en voor immer
tot in de eeuwen der eeuwen
amen
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer

Lied 08
Titel: Mijn herder is de Here God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J S Irvine
(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Mijn Herder is de Here God,
in Hem is al mijn lust;
In groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust.
De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in 't spoot van Zijn gerechtigheid
ter wille van Zijn Naam.
Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's Heren huis
voor eeuwig wonen mag.

Lied 09
Titel: Dit is een dag van zingen
Arrangement: Dick Sanderman
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Dit is een dag van zingen
Voorgoed zijn wij bevrijd
Gods kracht zal ons omringen
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord
Dit is een dag van zegen
een dag van feest en licht
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen
uw vrede uit te dragen
Loof God, want Hij is goed

Lied 10
Titel: Gebed om zegen
Eerste componist: Gerrit Dekker
Tweede componist: Hans Maat
Uitvoerende: New Creation & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst:
Zegen mij op de weg die ik moet gaan,
zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt,
God, zegen mij alle dagen lang.
Vader, maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw geest Heer,
Jezus kom tot mij,
als de bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons waar we in geloof voor leven,
zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn,
o God, zegen ons tot in eeuwigheid.
Vader maak ons tot een zegen,
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Vader, maak mij tot een zegen,
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw geest Heer,
Jezus kom tot mij,
als de bron van leven,
die ontspringt diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij,
van Uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Lied 11
Titel: ‘k Ben een schip in de storm
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jakko Lyöttty
(Nederlandse) Tekst: Alfred C Bronswijk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
‘k Ben een schip in de storm
Dat de haven niet vindt
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind
‘k Ben een vogel die vlucht
Voortgejaagd door de wind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind
Als uw woord mij bereikt
Ik in U richting vind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind
Dan zijn stormen gestild
Voorbij is vlucht en wind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Lied 12
Titel: Zoveel groter is Uw liefde
Eerste componist: Remco Hakkert
(Nederlandse) Tekst: Remco Hakkert
Uitvoerende: Remco Hakkert & Centre Gospel Choir
Uitvoering: Solozang en koorzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst:
Ook al ken ik Uw beloften
ook al weet ik van Uw trouw
toch kan twijfel mij verstikken
als ik toch niet op U bouw
Leer mij steeds weer zien op Jezus
dat de weg weer open is
Dank U, Vader, voor dit wonder
en voor dit geheimenis
Zoveel groter is Uw liefde
zoveel groter dan mijn pijn.
U ging door de diepste diepte
wilt mijn Plaatsvervanger zijn
Heer, Uw liefde overstijgt mijn grootst verdriet
Daarom prijs ik U, daarom prijs ik U
daarom prijs ik U, mijn Redder, in mijn lied
Geef mij moed om in dit leven
te vertrouwen op Uw woord
En Uw trouw te laten winnen
als mijn ziel naar twijfel hoort
Leer mij steeds weer zien op Jezus
dat de weg weer open is
Dank U, Vader, voor dit wonder
en voor dit geheimenis
Zoveel groter is Uw liefde
zoveel groter dan mijn pijn.
U ging door de diepste diepte
wilt mijn Plaatsvervanger zijn
Heer, Uw liefde overstijgt mijn grootst verdriet
Daarom prijs ik U, daarom prijs ik U
daarom prijs ik U, mijn Redder, in mijn lied
Zoveel groter is Uw liefde
zoveel groter dan mijn pijn
U ging door de diepste diepte
wilt mijn Plaatsvervanger zijn
Heer, Uw liefde overstijgt mijn grootst verdriet
Daarom prijs ik U, daarom prijs ik U
daarom prijs ik U, mijn Redder, in mijn lied

Daarom prijs ik U, mijn Redder, in mijn lied

Lied 13
Titel: Houd Vol
Eerste componist: Tim Hughes & Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.
(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.
Uitvoerende: Kees Krayenoord
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen
hier met elkaar
een levenlang te gast
er ligt een hemels Vaderland
voor ons klaar
houd vol, houd vol
Hij laat niet los
En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan
nu geven wij niet op
het zijn de schouders waarop
wij mogen staan
houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Lied 14
Titel: Houd me dicht bij U
Arrangement: Vincent Dam
Eerste componist: Kelly Carpenter
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende: Joy
Uitvoering: Koorzang
Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek
Tekst:
Houd me dicht bij U,
aat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar Uw vriendschap Heer.
U alleen begrijpt,
wat ik nodig heb,
Uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in Uw armen neemt.
Leid mij naar Uw hart,
breng mij terug naar U.
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen,
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.
Houd me dicht bij U,
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap Heer.
U alleen begrijpt,
wat ik nodig heb,
Uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in Uw armen neemt.
Leid mij naar Uw hart,
breng mij terug naar U.
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen,
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen,
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.
Houd mij heel dicht bij U.

