Lied 01
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 02
Titel: Stromen van zegen
Arrangement: Remco Hakkert
Eerste componist: James McGranahan
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoerende: Centre Gospel Choir & Remco Hakkert
Uitvoering: Koor, solo en samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst:
Er komen stromen van zegen
dat heeft God’s woord ons beloofd;
stromen verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft
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 van zegen
komen als plasregens neer
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.
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 van zegen,
komen als plasregens neer
Nu vallen drupp’len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer

Lied 03
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

Lied 04
Titel: Psalm 116
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Interkerkelijk Mannenkoor Tholen
Uitvoering: Koorzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
God heb ik lief, want
die getrouwe Heer
hoort mijne stem, mijn
smekingen, mijn klagen
Hij neigt zijn oor, ‘k roep
tot Hem al mijn dagen
Hij schenkt mijn hulp, hij
redt mij keer op keer
Ik lag geknield in
banden van de dood
Daar d’angst der hel mij
alle troost deed missen
Ik was benauwd
omringd door droefenissen
maar riep de Heer dus
aan in al mijn nood
Ik zal uw naam met
dankerkentenis
verheffen, U al
mijn geloften brengen
‘k Zal liefd’ en lof voor
U ten offer mengen
in ’t heiligdom waar
’t volk vergaderd is

Lied 05
Titel: Laat de kind'ren tot mij komen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Wim ter Burg
Tweede componist: Hanna Lam
Uitvoering: Samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst:
Laat de kindren tot mij komen,
alle, alle kindren.
Laat de kindren tot mij komen,
niemand mag ze hindren.
Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.
Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.

Lied 06 - Medley
Titel: a. & c. Psalm 139, b. Heer U kent mij als geen ander
Arrangement: a. & c. Martin Zonnenberg
Eerste componist: a. & c. Traditional, b. Marcel Zimmer
Uitvoerende: Kinderkoor 'Jong Holland' & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst:
a.
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.
b.
U kent mij als geen ander,
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten,
voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent Heer,
daar snap ik dus echt niks van.
‘t Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen,
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Ook al zou ik naar het westen,
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,
U zult altijd naast mij staan.
En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.

U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen.
c.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij,
wie weet mijn wegen zoals Gij.
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Lied 07
Titel: Een lied voor mijn Koning
Eerste componist: Jan van der Waart
Tweede componist: Kieke Walstra
Uitvoerende: Mannenkoor 'De Gouwestem'
Uitvoering: Koorzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst:
Here, ik wil U lof toezingen,
prijzen in een dankbaar lied.
Gij, die boven aard’ en hemel,
op Uw kind’ren nederziet.
Geef, o Heiland, dat mijn gedachten,
altijd bij U mogen zijn.
Laat mij leven in ’t vertrouwen,
Jezus, Jezus, Gij zijt mijn.
Here, ik weet voor elke zondaar,
die U aanroept in de nood,
is Uw liefde sterk en machtig
en Uw gunst oneindig groot.
Geef, o Heiland, dat mijn gedachten,
altijd bij U mogen zijn.
Laat mij leven in ’t vertrouwen,
Jezus, Jezus, Gij zijt mijn.
Here, o laat mijn ogen stralen,
door een heerlijk vergezicht,
van het hemelrijk vol glorie,
daar waar Gij de nacht verlicht.
Geef, o Heiland, dat mijn gedachten,
altijd bij U mogen zijn.
Laat mij leven in ’t vertrouwen,
Jezus, Jezus, Gij zijt mijn.

Lied 08 - Psalmmedley
Titel: a. Psalm 111:1, b. Psalm 6:2, Psalm 86:4
Arrangement: a. & c. Martin Zonnenberg, b. Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor 'De Gouwestem' & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst:
a.
Van ganser harte loof ik Hem,
in 't midden van Jeruzalem,
den Heer in 't midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van den Heer,
Hij doet wie lust heeft aan Zijn leer,
de schoonheid van Zijn heil aanschouwen.
b.
Vergeef mij al mijn zonden,
die Uwe Hoogheid schonden.
Ik ben verzwakt, o Heer,
genees mij, red mijn leven.
Gij ziet mijn beend’ren beven,
zo slaat Uw hand mij neer.
c.
Leer mij naar Uw wil te hand’len,
laat mij in Uw waarheid wand’len.
Voeg geheel mijn hart tezaam,
tot de vrees van Uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, Uw naam en majesteit,
loof ik tot in eeuwigheid.

Lied 09
Titel: Ga met God en Hij zal met je zijn
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: Ralph Vaughan Williams
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal
Tekst:
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Lied 10
Titel: Houd Vol
Eerste componist: Tim Hughes, Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.
(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.
Uitvoerende: Kees Krayenoord
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst:
Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen
hier met elkaar
een levenlang te gast
er ligt een hemels Vaderland
voor ons klaar
houd vol, houd vol
Hij laat niet los
En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan
nu geven wij niet op
het zijn de schouders waarop
wij mogen staan
houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Lied 11
Titel: Onze Vader
Eerste componist: Daniël Rouwkema
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Magnificat
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Onze Vader in de hemel,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Lied 12
Titel: Zoveel groter is Uw liefde
Eerste componist: Remco Hakkert
(Nederlandse) Tekst: Remco Hakkert
Uitvoerende: Remco Hakkert & Centre Gospel Choir
Uitvoering: Solozang en koorzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst:
Ook al ken ik Uw beloften
ook al weet ik van Uw trouw
toch kan twijfel mij verstikken
als ik toch niet op U bouw
Leer mij steeds weer zien op Jezus
dat de weg weer open is
Dank U, Vader, voor dit wonder
en voor dit geheimenis
Zoveel groter is Uw liefde
zoveel groter dan mijn pijn.
U ging door de diepste diepte
wilt mijn Plaatsvervanger zijn
Heer, Uw liefde overstijgt mijn grootst verdriet
Daarom prijs ik U, daarom prijs ik U
daarom prijs ik U, mijn Redder, in mijn lied
Geef mij moed om in dit leven
te vertrouwen op Uw woord
En Uw trouw te laten winnen
als mijn ziel naar twijfel hoort
Leer mij steeds weer zien op Jezus
dat de weg weer open is
Dank U, Vader, voor dit wonder
en voor dit geheimenis
Zoveel groter is Uw liefde
zoveel groter dan mijn pijn.
U ging door de diepste diepte
wilt mijn Plaatsvervanger zijn
Heer, Uw liefde overstijgt mijn grootst verdriet
Daarom prijs ik U, daarom prijs ik U
daarom prijs ik U, mijn Redder, in mijn lied
Zoveel groter is Uw liefde
zoveel groter dan mijn pijn
U ging door de diepste diepte
wilt mijn Plaatsvervanger zijn
Heer, Uw liefde overstijgt mijn grootst verdriet
Daarom prijs ik U, daarom prijs ik U
daarom prijs ik U, mijn Redder, in mijn lied

Daarom prijs ik U, mijn Redder, in mijn lied

Lied 13
Titel: O Heer Jezus kom
Eerste componist: Arie Pronk
Tweede componist: M.S. Weeden
Uitvoerende: Willemijn de Munnik & samenzang
Uitvoering: Solo- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Kom Heer Jezus, ja kom spoedig,
kom en help ons uit dit dal.
’t Wordt zo donker, ’t is zo angstig,
tranen vloeien overal.
O Heer Jezus, kom,
o Heer Jezus, kom,
ja, kom haastig,
ja, kom haastig,
kom Heer Jezus, kom.
Kom Heer Jezus, in ons wonen,
maak ons Uw getuigen, Heer.
Wij belijden onze zonden,
ja, vergeef ons alles Heer
O Heer Jezus, kom,
o Heer Jezus, kom,
ja, kom haastig,
ja, kom haastig,
kom Heer Jezus, kom.
Groot o Heer, is ons verlangen,
U te zien in heerlijkheid.
Laat ons zingend U verwachten,
prijzen tot in eeuwigheid.
O Heer Jezus, kom,
o Heer Jezus, kom,
ja, kom haastig,
ja, kom haastig,
kom Heer Jezus, kom.

