
CD Around the Grave 

 

Beste, 

 

Op dit moment geeft de band Brothers at Worship een cd uit. Ik ben zo 

vrij je daar wat meer over te vertellen.  De cd heet Around the Grave en 

is een evangelisatie cd rondom Pasen.  

 

Het idee om rondom het thema Pasen een cd uit te geven is ontstaan in 

het hart van de producent van de band. Na onderling overleg en met de verlangens in de harten 

van de bandleden om mensen steeds weer bekend te maken met het evangelie van de Here Jezus 

is er hard gewerkt aan de cd. De liederen nemen je mee in het lijdensverhaal van de Here Jezus. 

Ze zetten je tussen de toeschouwers in Jeruzalem en Golgotha en laten de verheugende 

hartenkreten horen over het lege graf en de opstanding.  

  

“Ondanks de beperkte middelen en mankracht zijn we ontzettend blij dat we een cd hebben mogen 

uitgeven die op plekken komt waar wij de mensen niet kunnen bereiken. We hopen en bidden dat 

door de cd mensen voor de eerste keer of opnieuw mogen worden stilgezet bij wat zich 2000 jaar 

geleden afspeelde rondom een graf. Een leeg graf… We hopen dat mensen door de inhoud van de 

liederen hun leven mogen toevertrouwen aan de Almachtige en hun hoop mogen vestigen op de 

Gekruisigde en Opgestane Here Jezus.” 

  

Om een stukje te horen van de CD wil ik je graag verwijzen naar de website van Brothers. 

www.brothersatworship.nl Daar vind je ook meer informatie en krijg je een indruk van de band. 
 

Inhoudsopgave van de CD:  
 

1. Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

2. At the cross 

3. Dank U voor het kruis, Heer 

4. Everything 

5. Ik was verloren, maar U redde mij 

 

CD Bestellen 

 

De prijs van deze cd is € 5,00 (excl. verzendkosten € 1,95) 

Je kunt de CD bestellen door € 6,95 over te maken op  

giro 33.04.239 ten name van HR Saaman - Huizen, onder vermelding van CD ATG en je 

adres/nr+postcode-plaats informatie. De CD wordt dan zo spoedig mogelijk naar je toe 

gestuurd. Het is ook mogelijk de cd af te halen bij de ECHO te Huizen (Kerkstraat 50) of bij de 

bandleden aan huis. Mail voor het maken van een afspraak. (info@brothersatworship.nl)  
 

Voor vragen omtrent bestellingen kun je altijd terecht op de website van Brothers 

(www.brothersatworship.nl) of contact opnemen via info@brothersatworship.nl. 
 

  

Met vriendelijke groet, 
  

Brothers at Worship 
  

  

  

 


