Lied 01
Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: Robert Lowry
(Nederlandse) Tekst: Meier Salomon Bromet
Uitvoerende: Joke Buis
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Waarom zou ik aan Hem twijfelen
die mij voorgaat keer op keer
Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
Al de weg leidt mij mijn Heiland
Troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood
Telkens als ik dreig te vallen
en mijn ziel naar drinken smacht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Al de weg leidt mij mijn Heiland
door al 't aardse stormgebruis
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven
aan Zijn voeten nederleg
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg"
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg".

Lied 02
Titel: Als 't bazuingeschal
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Soli Deo Gloria & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst:
Als 't bazuingeschal des Heren klinkt
en Jezus' komst is daar,
als de stem van de Archangel klinkt in ’t rond,
en de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge eng'lenschaar,
siddert gans de schepping in die heil'ge stond.
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.
Als 't bazuingeschal des Heren al zijn kind'ren op deez' aard,
die nog leven, in een punt des tijds omkleedt.
En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart,
broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?
Als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
als 't bazuingeschal des Heren,
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.

Lied 03 - Medley
Titel: a. Psalm 8:1 en 2, b. Heer onze God hoe heerlijk is Uw Naam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: a. Traditional, b. Fred C. Atkinson
Tweede componist: b. Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst:
a.
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven,
hebt Gij Uw naam op aarde uitgeschreven,
machtige God, Gij die Uw majesteit,
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kindren doet Gij klinken,
Uw machtig heil, zo maakt G'Uw vijand stil
en doet Uw haters buigen voor uw wil.
b.
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam,
die U ons noemt in sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van Uw heerlijkheid.
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet,
U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed.
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid,
leven om Jezus’ wil in eeuwigheid.

Lied 04
Titel: Prijs mijn ziel (NH Gez 147)
Eerste componist: John Goss
Tweede componist: Henry Francis Lyte
Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst:
Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning,
heil, vergeving smaken doet.
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, 't eeuwig goed.
Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht.
In Zijn arm beschermend dragen,
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht.
Eng'len, helpt ons Hem ’t aanbidden,
gij, die ziet Zijn aangezicht.
Zonnen, sterren, buigt te midden,
van al 't schepsel in het licht.
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in 't gericht.

Lied 05
Titel: Zegen ons Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst:
Zegen ons Heer,
zegen ons Heer,
U die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.
De Heer zegene u,
de Heer zegene u,
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegene u.
Dank U Heer,
dank U Heer,
U die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.

Lied 06
Titel: Hier in Uw heiligdom
Eerste componist: Graham Kendrick
Uitvoering: Samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst:
Hier in Uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.
Rein door Uw zuiver bloed
,
met zekerheid,
dat wij geborgen in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart,
op de roepstem van Uw Geest.
Heer, ik wil horen,
Uw zachte stem,
laat and’re stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen Heer,
opdat ik het licht,
van Uw aangezicht zal zien.

Lied 07
Titel: Elke knie moet buigen
Eerste componist: William Henry Monk, Daniël Rouwkema
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Choral Voices & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst:
Elke knie moet buigen, Jezus is de Heer,
alle tong belijden, Hem alleen de eer,
alles moet Hem zingen in een groot akkoord,
Licht van den beginne, en Gods eerste woord.
Om Zijn naam te schrijven waar wij mensen gaan,
om ons bij te blijven koos Hij ons bestaan,
Hij heeft het voldragen als een trouwe knecht,
zelfs de dood verslagen, in Gods hand gelegd.
Eenmaal zal Hij komen, wordt Zijn heil van kracht,
dan is aan de hemel voortaan alle macht,
alle aardse kronen sieren dan Zijn hoofd,
wij bezingen nu al wat ons is beloofd.

Lied 08
Titel: A prayer of Saint Patrick
Eerste componist: Daniël Rouwkema
Tweede componist: St. Patrick
Uitvoerende: Choral Voices
Uitvoering: Koorzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst:
Christ be near at either hand,
Christ behind, before me stand,
Christ with me where e’er I go,
Christ around, above, below.
Christ be in my head and mind,
Christ within my soul enshrined,
Christ control my wayward heart,
Christ abide and ne’er depart.
Christ my life and only way,
Christ my lantern night and day,
Christ be my unchanging friend,
guide and shepherd to the end.
Amen, amen.

Lied 09
Titel: Zegen ons Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst:
Zegen ons Heer,
zegen ons Heer,
U die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.
De Heer zegene u,
de Heer zegene u,
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegene u.
Dank U Heer,
dank U Heer,
U die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.

Lied 10
Titel: Breng ons samen
Eerste componist: Frans Korpershoek
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,
Tekst:
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Lied 11
Titel: Heer wijs mij Uw weg
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: N. E. Smelt
Uitvoerende: Auditantenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan
Heer, leer mij uw weg
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
het donker is
leid mij dan op uw weg
de weg die eeuwig is
Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.
Heer toon mij uw plan
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
de hoop opgeef
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

Lied 12
Titel: Wat de toekomst brengen moge
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst:
Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed
Heer, ik wil uw liefde loven
al begrijpt mijn ziel U niet
Zalig hij, die durft geloven
ook wanneer het oog niet ziet
Schijnen mij uw wegen duister
zie, ik vraag U niet: waarom
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in uw hemel kom
Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land

Lied 13
Titel: Jezus, ga ons voor
Arrangement: Bert Duist
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoerende: Mannenkoor Assen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Kampen - Bovenkerk
Tekst:
Jezus, ga ons voor,
deze wereld door
en U volgend op Uw schreden,
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan Uw hand,
naar het vaderland.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons Heer om zonder klagen,
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.
In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij,
met Uw troost en met Uw zegen,
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op Uw tijd,
in Uw heerlijkheid.

