Lied 01
Titel: 'k Heb geloofd en daarom zing ik
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: J Mathijsen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
'k Heb geloofd en daarom zing ik
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods dat de zonde wegneemt,
lam van God, voor ons geslacht
Ja, 'k geloof en daarom zing ik
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon van mensen,
o kom spoedig in Uw kracht.
op de hemelwolken weder.
Kom Heer Jezus, kom, ik wacht

Lied 02
Titel: Jezus mijn Jezus
Arrangement: William Himes
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Jezus, mijn Jezus
Koning zonder weerga,
Jezus, U mijn psalm en lied,
U wil ik minnen,
loven, aanbidden,
tot eeuwig U mijn oog eens ziet
U bent de waarheid
Jezus, en het leven
weg die leidt ten hemel heen;
Bruidegom, Broeder,
Herder en Koning,
de schoonste uit allen, U alleen.
Niemand, nee niemand
die zo trouw mij bijstaat
in liefde die nooit wank'len zal
nergens op aarde
vind 'k Uws gelijke
U dierb’re Jezus bent mijn al
Jezus, mijn Jezus

Lied 03
Titel: Ik weet in wie ik geloofd heb
Arrangement: Rob Buis
Eerste componist: J McGranahan
(Nederlandse) Tekst: M S Bromet
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solozang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Ik weet niet waarom Gods gena
aan mij ook werd betoond
en Hij mij, klein en zondig mens
steeds zoveel liefde toont
Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd
tot die dag bewaard voor mij
Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn
die Hij voor mij bereidt
welk kruis ik draag, voordat ik Hem
zal zien in heerlijkheid
Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd
tot die dag bewaard voor mij
Maar ik weet, in Wie ik geloofd heb
en ben verzekerd: mijn Heer is machtig
dat Hij, het Heil Hem toevertrouwd
tot die dag bewaard voor mij

Lied 04
Titel: Samen in de naam van Jezus
Eerste componist: Charles F Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles F Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Lied 05
Titel: Wat ons bond, God, is verbroken
Eerste componist: Traditional
Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Wat ons bond, God, is verbroken
onze liefde is gedoofd.
Niemand kan de wond nog helen
zwijgend buigen wij het hoofd.
Vul de stilte met uw adem,
alle druk is ons te veel.
Wij gaan onder ins falen,
als uwliefde ons niet heelt
God, die alle dingen nieuw maakt
zet opnieuw een toekomst in
waar wij van uw zegen leven,
anderen tot zegen zijn

Lied 06
Titel: Wordt maar stil
Eerste componist: Andrew Maycock
(Nederlandse) Tekst: Roel van Kesteren
Uitvoerende: Staff Songsters
Uitvoering: Koorzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Wordt maar stil
Hoor de God
die zachtjes fluistert
Pak zijn hand
stevig vast
Weet, hij laat je nooit meer gaan
Ben je soms ten einde raad
Is het donker om je heen
Kom tot rust bij Hem
Wacht, wordt maar stil
Hij die de sterren plaatst
Weet wat je bezig houdt
Geeft wat je nodig hebt
als jij hem vertrouwt
Dus, wordt stil
en ontvang
zijn liefde zonder grens
Geef je stem
Geef je hart
Geef aan Jezus alle eer
Als de duisternis weer valt
en je bent ten einde raad
Kom tot rust bij Hem
Kom tot rust bij Hem
Kom tot rust bij Hem
Wacht
wordt maar stil

Lied 07
Titel: Psalm 62
Arrangement: Martin Zonnenberg & Bas de Vroome
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen
Ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast
mijn rots, mijn enige vertrouwen
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen
Als gij voor Hem uw hart uitstort
vertrouw dat gij gezegend wordt
God is een schuilplaats voor ons allen alleen eind

Lied 08
Titel: Gelukkig is het land
Arrangement: Martin Zonnenberg & Bas de Vroome
Eerste componist: Adrianus Valerius
(Nederlandse) Tekst: Adrianus Valerius
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Gelukkig is het land
dat God de Heer beschermt
Als daar met moord en brand
de vijand rondom
en dat men meent: hij zal
't schier overwinnen al
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val
Gedankt moet zijn de Heer
de God, die eeuwig leeft
dat Hij ons t'zijner eer
dees overwinning geeft
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht
O Heer, o Heer, o Heer
hoe groot is uwe macht

Lied 09
Titel: Stromen van zegen
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: J McGranahan
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Er komen stromen van zegen
Dat heeft Gods Woord ons beloofd
Stromen verkwikkend als regen
Vloeien tot elk die gelooft
Stromen van zegen
komen als plasregens neer
Nu vallen druppels reeds neder
Zend ons die stromen, o Heer
Er komen stromen van zegen
Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn
Stromen van zegen
komen als plasregens neer
Nu vallen druppels reeds neder
Zend ons die stromen, o Heer
Er komen stromen van zegen
Zend ons die stromen nu neer
Geef ons die grote verkwikking
Geef z’ ons voortdurend, o Heer
Stromen van zegen
komen als plasregens neer
Nu vallen druppels reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer
Stromen van zegen
komen als plasregens neer
Nu vallen druppels reeds neder
Zend ons die stromen, O Heer

Lied 10
Titel: Ik kom met haast
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Ik kom met haast', roept Jezus' stem,
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van hem, hoor naar zijn stem
reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven
Ik kom met haast, Ik kom, houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af wat Ik niet gaf,
blijf u standvastig scharen
bij wie Mijn woord bewaren.

