Lied 01
Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Chris Eijer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren,
hij gaat op pad terstond.
Hij, Die de mensen diende,
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen,
is juist in zwakheid sterk.
Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt.
Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld,
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 02
Titel: Leid mij Heer / Lead me Lord
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Lead me Lord,
lead me in Thy righteousness,
make Thy way plane before my face.
For it is Thou, Lord,
Thou, Lord only
that makest me dwell in safety
Leid mij, Heer,
leid m'in uw gerechtigheid.
Richt uw weg voor mijn aangezicht
Want slechts door U Heer,
slechts door U Heer,
hervind ik de weg naar de zekerheid

Lied 03
Titel: a. Psalm 42: 1 b. Als een hert c. 'k blijf hem prijzen d. Psalm 42: 5
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: a,d. Traditional b. Martin Nystrom c. Johan Bredewout
(Nederlandse) Tekst: a,b,d. Traditional c. Hans de Ruiter
Uitvoerende: Interkerkelijk Mannenkoor Tholen
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
a.
't Hijgend hert der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ’t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer.
God des levens, ach wanneer
zal ik naad'ren voor uw ogen,
in uw huis uw naam verhogen
b.
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U
c.
Als een hert naar waterstromen,
smacht ik om bij U te komen.
Ik verlang naar U, o Heer,
waarom ziet U mij niet meer?
Somber rusteloos in mijn verdriet,
zal ik op mijn Redder wachten.
'k Blijf Hem prijzen in mijn lied
'k Blijf Hem prijzen in mijn lied
Hem prijzen
d.
Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij die 's daags zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht
en mijn hart, wat mij moog' treffen
tot de God mijns levens heffen

Lied 04
Titel: Psalm 122
Eerste componist: Marco den Toom
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu
Uitvoering: Koorzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij
Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij
Jerusalem dat ik bemin
wij treden uwe poorten in
Daar staan onze voeten
Jeruzalem is wel gebouwd
Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij
Dat vreed’ en aangename rust
en milde zegen u verblij’
Dat welvaart in uw vesting zij
in uw paleizen vreugd’ en lust
Om vriend’ en broed’ren spreek ik nu
De vrede zij en blijv’ in U
Om ’s Heren huis in U gebouwd
zal ik het goede voor u zoeken
Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij
Jerusalem dat ik bemin
wij treden uwe poorten in
Daar staan onze voeten
Jeruzalem is wel gebouwd.

Ik ben verblijd, wanneer men mij
godvruchtig opwekt
Zie wij staan gereed
om naar Gods huis te gaan.
Kom, ga en doe als wij
Kom, ga en doe als wij

Lied 05
Titel: Liefde was het onuitputtelijk
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Thomas John Williams
(Nederlandse) Tekst: Christiaan Leonard van den Broek
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Liefde was het, onuitputt'lijk,
liefd' en goedheid, eind'loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen
God geeft vreugd' en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.
Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet

Lied 06
Titel: Psalm 116
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Interkerkelijk Mannenkoor Tholen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
God heb ik lief, want
die getrouwe Heer
hoort mijne stem, mijn
smekingen, mijn klagen
Hij neigt zijn oor, ‘k roep
tot Hem al mijn dagen
Hij schenkt mijn hulp, hij
redt mij keer op keer
Ik lag geknield in
banden van de dood
Daar d’angst der hel mij
alle troost deed missen
Ik was benauwd
omringd door droefenissen
maar riep de Heer dus
aan in al mijn nood
Ik zal uw naam met
dankerkentenis
verheffen, U al
mijn geloften brengen
‘k Zal liefd’ en lof voor
U ten offer mengen
in ’t heiligdom waar
’t volk vergaderd is

Lied 07
Titel: Veilig in uw nabijheid
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Bert Noteboom
Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Dank U voor uw ontfermende liefde
onpeilbaar in de hoogte en diepte.
In al mijn vreugde en in alle pijn
wilt U met mij zijn
Veilig in uw nabijheid
veilig ben ik bij U
Veilig in stormen en verdriet
beveiligd ieder uur
Zoals een vader zorgt voor zijn kind'ren
ontfermt U zich ook over mijn leven;
U houdt mij vast in al de strijd;
tot in eeuwigheid!
Veilig in uw nabijheid
veilig ben ik bij U.
Veilig in stormen en verdriet
beveiligd ieder uur
Veilig in uw nabijheid,
veilig ben ik bij U.
Veilig in stormen en verdriet
beveiligd ieder uur

Lied 08
Titel: Grote God zie ons verlegen
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: William Rowland
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Grote God, zie ons verlegen
ogen hunk'rend naar het licht
over nevelige wegen
dakloos, zwervers zonder zicht,
roepend al te grote woorden,
lam geslagen, ziende blind,
zoekers die zichzelf verloren
hoe wij zoeken, niemand vindt
Christus, hoor ons diep verlangen,
vrij van heimwee, thuis te zijn.
Waar wij blij verbaasd ontvangen
levend water, brood en wijn,
om te delen, door te geven
parels uit een oude schat,
niet nog langer zo te leven
als wij nu doen: moe en mat

