Lied 01
Titel: Word maar stil
Eerste componist: Andrew Maycock
(Nederlandse) Tekst: Roel van Kesteren
Uitvoerende: Staff Songsters
Uitvoering: Koorzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Word maar stil
Hoor de stem van God
die zachtjes fluistert
Pak zijn hand
stevig vast
Weet, hij laat je nooit meer gaan
Ben je soms ten einde raad
Is het donker om je heen
Kom tot rust bij Hem
Wacht, word maar stil
Hij die de sterren plaatst
Weet wat je bezig houdt
Geeft wat je nodig hebt
als jij hem vertrouwt
Dus, word stil
en ontvang
zijn liefde zonder grens
Geef je stem
Geef je hart
Geef aan Jezus alle eer
Als de duisternis weer valt
en je bent ten einde raad
Kom tot rust bij Hem
Kom tot rust bij Hem
Kom tot rust bij Hem
Wacht
Word maar stil

Lied 02
Titel: Ik bouw op U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jean Sibelius
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst:
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam

Lied 03
Titel: Psalm 118: 1 en 9
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst:
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid
Laat, Israël, uw lofzang rijzen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit zij het lied der priesterkoren
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Gij, die den Heer vreest, laat het horen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit is de dag, die God deed rijzen
juicht nu met ons en weest verblijd
O God, geef thans uw gunstbewijzen
geef thans het heil door ons verbeid
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam
Wij zeegnen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Lied 04
Titel: Heilig, heilig, heilig
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Bacchus Dykes
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
vroeg in de morgen
word' U ons lied gewijd
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt
Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde
verhoogt uw heerlijkheid
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt

Lied 05
Titel: Gij boden rond Gods troon
Arrangement: Henk van der maten
Eerste componist: John Darwall
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Gij boden rond Gods troon
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht
draagt met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem
Gij heiligen van hier
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet
God zij geloofd
Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn

Lied 06
Titel: In de veelheid van geluiden
Arrangement: Henk van der maten
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt
En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon
Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid
Die ons naam voor naam wilt noemen
al uw liefde ons besteedt
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee

Lied 07
Titel: Neem, Heer, mijn beide handen
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: Friedrich Sielcher
(Nederlandse) Tekst: Julie von Hausmann
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind
Tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat
O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat
En blijft m' ook soms verborgen uw grote macht
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind
Tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind

Lied 08
Titel: Psalm 42
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
't Hijgend hert, der jacht ontkomen
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen
Dan mijn ziel verlangt naar God
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen
In Uw huis Uw Naam verhogen
O mijn ziel, wat buigt g' u neder
Waartoe zijt g' in mij ontrust
Voed het oud vertrouwen weder
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk
Hoop op God, sla 't oog naar boven
Want ik zal Zijn Naam nog loven
Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt
'k Zal in dit vertrouwen leven
En dat melden in mijn lied
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht
En mijn hart, wat mij moog' treffen
Tot den God mijns levens heffen

Lied 09
Titel: Daar is kracht
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Lewis E. Jones
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Lied 10
Titel: Genade zo groot
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Pantry
(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst:
Genade zo groot
aan mij die het niet verdient
liet Christus zijn liefde zien
want Hij kocht mij vrij
Genade zo groot
de schuld die ik voor Hem leg
wast Hij geduldig weg
zijn bloed reinigt mij
En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft
Liefde zo groot
die standhield tot in de dood,
schonk in de diepste nood
vergeving aan mij
Liefde zo groot
wiens kracht onverslaanbaar is
verdrijft elke duisternis
ja, nu zijn wij vrij
En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft
En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft

Lied 11
Titel: Amazing Grace
Eerste componist: John Newton
Uitvoerende: Mannenkoor Salomo & Sharon Kips
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst:
Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind, but now I see
T’was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.
Through
many dangers, toils and snares
I have already come,
‘Tis Grace that brought me safe thus far
And Grace will lead me home
And Grace will lead me home
Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me.
I once was lost,
but now I’m found,
was blind, but now I see
Was blind, but now I see

Lied 12
Titel: Heer Jezus, Uw genade
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Friedrich Silcher
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg
Tot winst maakt Gij de schade
die ik verdroeg
in zwakte zal ik roemen
Het is volbracht
en zo mijn onmacht noemen
verborgen kracht
Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg
Toen ik U vastberaden
tot driemaal vroeg
Kan ik niet beter zonder
die doorn, o Heer
toen sprak Gij onomwonden:
Vraag dat niet meer
Hoe zwak, toch ben ik machtig
en sterk in U
hoe kwetsbaar, soms neerslachtig
toch weet ik nu
waartoe die doorn mij schaadde
die vuist mij sloeg
Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg

Lied 13
Titel: Toch overwint eens de genade
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johan Balthasar König
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aard' en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt

