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Lied 01
Titel: Groot is Uw trouw
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: William Marion Runyan
(Nederlandse) Tekst: Thomas Obadiah Chrisholm
Uitvoering: Samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw
van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid,
die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven
tot in eeuwigheid
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Lied 02
Titel: Nader mijn God bij U
Arrangement: Martin Mans
Eerste componist: Lowell Mason
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: The Martin Mans Formation
Uitvoering: Koorzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Nader mijn God, bij U
zij steeds mijn beê
zij 't levenspad soms ruw
gaat Gij maar mee
Dan kent mijn ziele rust
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
Uw sabbatsvree
Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst
die naar u, bron van licht
mijn ziele wijst
‘k Zie dan in ’t bangst gevaar
uw heil’ge eng’lenschaar
die U alzegenaar
al dienend prijst
En wenkt Uw eng'lenstoet
eens opwaarts mij
in 's hemels zonnegloed
verjongd en vrij
'k Juich dan op hoge toon
bij 't nad'ren van Uw troon
'k Ben eeuwig nu Uw zoon
en U nabij
Amen

Lied 03
Titel: Hoe groot zijt Gij
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Carl Boberg
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij
Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel
o Heer, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij

Lied 04
Titel: Siyahamba
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Oosterhoutse Nachtegalen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Siyahamb ekukhanyen kwenkhos
Siyahamb ekukhanyen kwenkhos
Siyahamb ekukhanyen kwenkhos
Siyahamb ekukhanyen kwenkhanyen kwenkhos
Siyahamba
hamba, siyahamba
hamba
Siyahamb ekukhanyen khwenkyen kwenkhos
Siyahamba hamba, siyahamba
hamba
Siyahamb ekukhanyen kwenkhos
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching in the light of God
We are marching
(marching, we are matching)
o, We are marching in the light of God
We are marching (marching, we are matching)
o, We are marching in the light of God
Siyahamb ekukhanyen kwenkhos
Siyahamb ekukhanyen kwenkhos
Siyahamb ekukhanyen kwenkhos
Siyahamb ekukhanyen kwenkhanyen kwenkhos
Siyahamba hamba, siyahamba
hamba
Siyahamb ekukhanyen khwenkyen kwenkhos
Siyahamba hamba, siyahamba
hamba
Siyahamb ekukhanyen kwenkhos
Siyahamb ekukhanyen kwenkhos
Siyahamb ekukhanyen kwenkhos

Lied 05
Titel: Wie zich door God alleen laat leiden
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Wie zich door God alleen laat leiden
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd
Laat dan in stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet
Zing maar en bid, en ga Gods wegen
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat

Lied 06
Titel: De kracht van uw liefde
Arrangement: Martin Mans & Marco den Toom
Eerste componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende: The Martin Mans Formation
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
Houd mij vast
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde

Lied 07
Titel: On eagle's wings
Arrangement: Mark Hayes
Eerste componist: Micheal Joncas
(Nederlandse) Tekst: Micheal Joncas
Uitvoerende: Oosterhoutse Nachtegalen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
And He will raise you up on eagle’s wings
Bear you on the breath of dawn
Make you to shine like the sun
and hold you in the palm of his hand
You who dwell in the shelter of the Lord
Who abide in his shadow for live
Say to the Lord: my refuse,
my rock in whom I trust
And He will raise you up on eagle’s wings
Bear you on the breath of dawn
Make you to shine like the sun
and hold you in the palm of his hand
You need not fear the terror of the night
nor the arrow that flies by, flies by day
sopranen melodie
Though thousands fall about you
near you it shall not come
And He will raise you up on eagle’s wings
Bear you on the breath of dawn
Make you to shine like the sun
and hold you in the palm of his hand
For to his angels he’s give a command
to guard you in all of your ways
Upon their hands they will bear you up
lest you dash your foot against a stone
And He will raise you up on eagle’s wings
Bear you on the breath of dawn
Make you to shine like the sun
and hold you
and hold you
and hold you in the palm of his hand
of his hand

Lied 08
Titel: Hef je hoofd omhoog
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Steven L. Fry
(Nederlandse) Tekst: Steven L. Fry
Uitvoering: Samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
Tekst:
Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem
en aanbid hem,
zing Hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid,
is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here,
Hij, de Koning komt
Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem
en aanbid hem,
zing Hosanna voor de Heer
Vol van heerlijkheid,
is zijn majesteit
Breng nu ere aan de Here,
Hij, de Koning komt

