Lied 01
Titel: Mijn hulp is van U, Heer
Eerste componist: Lydia Zimmer & Marcel Zimmer
(Nederlandse) Tekst: Lydia Zimmer & Marcel Zimmer
Uitvoerende: Suzanne van der Velde & Wouter & Ariën Vink
Uitvoering: Solo en samenzang
Tekst:
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer
die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt
die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen
waar komt mijn hulp vandaan
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan
Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeurendoor zon of door maan
U bent mijn schaduw,U bent er altijd,
bewaart heel mijn leven;mijn komen en gaan.
U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Lied 02
Titel: Machtig God, sterke Rots
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
Machtig God, sterke Rots
U alleen bent waardig
aard' en hemel prijzen U
glorie voor uw Naam
Prijst de Vader, prijst de Zoon
prijst de Geest die in ons woont
Prijst de Koning der heerlijkheid
prijst Hem tot in eeuwigheid
Lam van God, hoogste Heer
heilig en rechtvaardig
Stralend Licht, Morgenster
niemand is als U
Prijst de Vader, prijst de Zoon
prijst de Geest die in ons woont
Prijst de Koning der heerlijkheid
prijst Hem tot in eeuwigheid

Lied 03
Titel: Psalm 66: 1 en 7
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorierijke naam ter eer
Laat van alom Hem lof ontvangen
Geducht zijn uwe daden, Heer
Uw tegenstanders, diep gebogen
aanvaarden veinzend uw beleid
Heel d'aarde moet uw naam verhogen
psalmzingen uwe majesteit
De naam des Heren zij geprezen
Hij, die getrouw is en nabij
heeft mijn gebed niet afgewezen
De Heer is goed geweest voor mij

Lied 04
Titel: Looft de Heer, want Hij is goed
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Lelystad & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Looft den Heer, want Hij is goed,
halleluja.
Looft Hem met een blij gemoed,
halleluja.
Want Zijn goedertierenheid,
halleluja.
Zal bestaan in eeuwigheid,
halleluja.
Looft Gods wijsheid, door Zijn woord,
halleluja.
Bracht Hij al de heem’len voort,
halleluja.
Want Zijn goedertierenheid,
halleluja.
Zal bestaan in eeuwigheid,
halleluja.
Geef de God des hemels eer,
halleluja.
Lof zij aller scheps’len Heer,
halleluja.
Want zijn goedertierenheid,
halleluja.
Zal bestaan in eeuwigheid,
halleluja.

Lied 05
Titel: Mijn Vader dank U wel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Franny Vink-Faasen
(Nederlandse) Tekst: Franny Vink-Faasen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Mijn Vader, dank U wel
dat U steeds bij mij bent.
Dat U al mijn gedachten en verlangens kent.
Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.
Mijn Vader, dank U wel
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust
Voor vreugde en voor blijdschap
en voor levenslust.
Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven leidt
Mijn Vader, dank U wel
Daarom wil ik U danken
dat ik zingen kan.
Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan.
Dat ik U in dit lied van harte danken kan
Mijn Vader, dank U wel

Lied 06
Titel: Liefde Gods die elk beminnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles Wesley
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Liefde Gods, die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met Uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit den hoge neer
met Uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Lied 07
Titel: Hemelse Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jack W Hayford
(Nederlandse) Tekst: Gerard Breas
Uitvoerende: Vocal Group Voice en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Zing Halleluja, Hij komt in heerlijkheid!
Bestijg Uw troon Heer, U zij de heerlijkheid.
Wij zijn de kind’ren van d’opgestane Heer.
U bent de Koning en wij zingen U ter eer.
Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht.
Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen ook nu in onze tijd,
Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid.

Lied 08
Titel: Licht dat ons aanstoot in de morgen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Antoine Oomen
Uitvoerende: Young Voices en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Lied 09
Titel: Do Lord
Arrangement: Mose Hogan
Eerste componist: Traditional spiritual
Uitvoerende: Vocal Group Voice en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Do Lord, oh do Lord, oh do remember me
Do Lord, oh do Lord, oh do remember me
Do Lord, oh do Lord, oh do remember me
way beyond the sun.
Do Lord, oh do Lord, oh do remember me
Do Lord, oh do Lord, oh do remember me
Do Lord, oh do Lord, oh do remember me
way beyond the sun.
Do Lord, oh do Lord, oh do remember me
Do Lord, oh do Lord, oh do remember me
Do Lord, oh do Lord, oh do remember me
way beyond the sun.

Lied 10
Titel: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Arrangement: Martin Zonennberg
Eerste componist: Teake Pebesma
(Nederlandse) Tekst: Enny Ijskes
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Lied 11
Titel: Er komen stromen van zegen
Arrangement: Bert Moll
Eerste componist: James McGranaham
Tweede componist: Johannes de Heer
Uitvoerende: Willemijn de Munnik, Christelijk Mannenkoor Lelystad
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Er komen stromen van zegen,
dat heeft Gods woord ons beloofd,
stromen, verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len 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, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer,
geef ons die grote verkwikking,
geef z’ ons voortdurend, o Heer.
Stromen, stromen van zegen,
komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Lied 12
Titel: Zie ons wachten aan de stromen
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: G H bates
(Nederlandse) Tekst: M S bromet
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Zie ons wachten aan de stromen
aan de oevers der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
’t eng’lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Velen, die wij hier beminden
zijn ons reeds vooruit gegaan
straks, vereend met hen voor eeuwig
zullen w’ook voor Jezus staan
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d’ eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 13
Titel: O wat een dag
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Binnenkort komt de dag,
dat ik Hem begroeten mag
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en ’k weet dat Hij,
mij een plaats heeft bereid,
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn
zal dat zijn

Lied 14
Titel: De grote dag breekt spoedig aan
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Fr. Charles Maker
(Nederlandse) Tekst: Henk van 't Veld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
De grote dag breekt weldra aan
het einde van de tijd
Wees nuchter hier in uw bestaan
en houd in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid
Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem
en laten diensten, groot en klein
een weerschijn van Gods daden zijn
verricht in kracht van Hem
In alles zij Gods eer gebracht
aan Hem de lof gewijd
Hij schenkt in Christus u de kracht
Hem zij de heerlijkheid, de macht
tot in al' eeuwigheid.

