Lied 01
Titel: Gods zegen voor jou
Arrangement: James MacMillan & Adrian Roest
Eerste componist: Anneke van Dijk-Quist
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Gods liefde draagt jou,
zijn hand beschermt jou,
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen, over je leven,
vrede voor jou in zijn naam
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou.
De heilige geest in de Naam van Jezus:
vervult; beschermt en zegent jou
Ga met Gods vrede, deel in zijn zegen
leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven, blijf op Hem hopen,
leef je geloof elke dag.
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus
Zijn vrede rust op jou
De heilige geest in de Naam van Jezus
vervult; beschermt en zegent jou
Gods zegen voor jou
in de naam van Jezus:
Zijn vrede rust op jou
De heilige geest in de Naam van Jezus
vervult; beschermt en zegent jou

Lied 02
Titel: a. Psalm 103:3 b.Loof de Koning c. Looft de Here mijn ziel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: a,c. Traditional b. John Goss
(Nederlandse) Tekst: a. Jan Willm Schulte Nordholt b. Willem Barnard
Uitvoerende: Samenzang & combo
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
a.
Hij is een God van liefde en genade
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist
die ons niet doet naar alles wat wij deden
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
b.
Loof de Koning, heel mijn wezen
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning
tot gij Hem ontmoeten zult
c.
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam
Looft de Here, mijn ziel
looft de Here, mijn ziel
en alles wat in mij is
Zijn heil'ge naam

Lied 03
Titel: Heer wees mijn gids
Eerste componist: C H Purday
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoerende: Samenzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Heer, wees mijn gids
op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn gids.
Wijs mij de weg
naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij, ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.
‘k Was vroeger blind
en dwaalde van het pad,
want ‘k had geen gids;
ver dwaald’ ik af,
totdat ik ernstig bad:
‘Wees Gij mijn gids’.
Hij heeft verhoord
'k ben nu verheugd en blij
want Jezus kwam
en nu is 't licht voor mij
Nu aan zijn hand
dwaal 'k nimmer van de weg,
Hij is mijn gids.
't Zij door moeras
of wel langs struik en heg
leidt mij mijn gids.
Licht, vriend'lijk licht
stroomt van zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds
het oog op Hem gericht.

Lied 04
Titel: Nabij Gods hoog verheven troon
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Christie L. Bancroft
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Nabij Gods hoog verheven troon
is iemand die steeds voor mij pleit
Hij is volmaakt, Gods eigen Zoon
en priester tot in eeuwigheid
Mijn naam, geschreven in zijn hand
bewaart Hij eeuwig in zijn hart
ik weet: geen aanklacht houdt meer stand
wanneer mijn redder pleit voor mij
wanneer mijn redder pleit voor mij
Ja, Hij is mijn gerechtigheid
want zie, het Lam is opgestaan
Hij troont als Heer der heerlijkheid
wiens liefde eeuwig zal bestaan
Ik leef in hem en Hij in mij
zo één met hem sterf ik niet meer
eens zal ik zitten aan zijn zij
mijn Jezus, redder en mijn Heer
mijn Jezus, redder en mijn Heer
Ik leef in hem en Hij in mij
zo één met hem sterf ik niet meer
eens zal ik zitten aan zijn zij
mijn Jezus, redder en mijn Heer
mijn Jezus, redder en mijn Heer

Lied 05
Titel: God dank er is een Koning
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
God dank. Er is een koning
die zorgt voor al wat leeft
die zwaluwen een woning
de vogels voedsel geeft
die als de sneeuw weer smelt
doet groeien, doet ontluiken
doet bloeien: bomen, struiken
de bloemen op het veld
Laat liever vrolijk zingen
een lied, een nieuw gezang
om al wat wij ontvingen
ons hele leven lang
God zorgt voor goede vrucht
wij weten van geen zaaien
wij eten zonder maaien
als vogels in de lucht.

Lied 06
Titel: Maranatha
Eerste componist: Kinga Ban
Tweede componist: Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo & Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Wanneer komt de dag, wanneer o God
zal de nacht voorgoed ten einde zijn
komt de tijd dat alles anders wordt
er geen tranen en geen rouw meer zijn
Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal
vol van luister, stralend als de zon
Heer hoelang nog, voor U komen zal
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God,
waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Hef je handen op en kijk omhoog
Prijs de Heer, aanbidt Hem met ontzag,
met een brandend hart, vervuld van hoop
Jezus komt! Er is een nieuwe dag / combo
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Niets is beter, dan bij U te zijn
Wat een vreugde om te leven zonder pijn
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Lied 07
Titel: Waar de lofzang wordt gezongen
Eerste componist: Jan Quintus Zwart
(Nederlandse) Tekst: Hans Mudde
Uitvoerende: Samenzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Waar de lofzang wordt gezongen
tegen alle twijfel in
daar vertoont op onze tongen
het geloof een nieuw begin
Want wie zingt met hart en mond
vindt in God weer vaste grond
Waar op wonderbare wijze
in muziek het woord geschiedt
uit de diepte wij herrijzen
op de vleugels van het lied
om opnieuw op God gericht
op te varen tot het licht
Waar het lied in koor gezongen
vrolijk wordt gemusiceerd
zijn wij tot de diepste bronnen
van het leven weer gekeerd
tot de eeuwige fontein
van een hemelhoog
Want gaf God zijn grootste gave
in zijn zoon, in vlees en bloed
Hij verleend’ ons van zijn have
nog dit ander kostbaar goed
luisterrijk en wonderschoon
het geschenk van taal en toon

Lied 08
Titel: Eens zal op de grote morgen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Arie Pronk
(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid
Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend,
kleur of ras is niet belangrijk
maar Gods gunst aan ons verleend
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

