Lied 01
Titel: Dit is een morgen
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Eleanor Farjeon
(Nederlandse) Tekst: Andries Govaart
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hoogeveen - de Opgang
Tekst
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Lied 02
Titel: Hoe groot zijt gij
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Copyrights: © 1949 and 1953 Stuart K. Hine Trust
Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer & kinderkoor & mannekoor
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Doesburg - Martinikerk
Tekst
O Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
de wereld zie die U hebt voort gebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Lied 03
Titel: Een koninklijk Kind
Arrangement: Martin Zonnenberg, koorzetting Martin Mans
Eerste componist: Margeretha A. Alt
Uitvoerende: Mannenkoor De Gouwestem & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en ‘k zal wonen in,
’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud.
Glorievol als een,
schoon paradijs.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo,
teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan,
aan Zijn zij.
‘k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind.
‘k Ben gekocht met het bloed,
van mijn Heer.
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht.
‘k Ben Gods kind dat verblijdt,
mij zo zeer.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo,
teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan,
aan Zijn zij.
‘k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daarin vindt,
God te loven met,
juub’lende stem.
Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig

met Hem.
‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind
en Zijn oog rust zo,
teder op mij.
Als de dageraad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan,
aan Zijn zij.

Lied 04
Titel: Dat woord heet: liefde
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Alfred C. Bronstijd
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Als bloemen op een stralend veld,
als licht van zomerzon,
zo heeft God onder ons gespeld,
het woord dat overwon.
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
als vlam, die kou verdrijft,
als vuur dat warmte overdraagt
en lichtend in ons blijft.
Als kleuren op een nieuw palet,
als lachen van een kind,
zo heeft God in ons ingebed,
het woord dat harten wint.
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
als schouderklop en kracht,
als stem die goedheid woorden geeft,
en op ons antwoord wacht.

Lied 05
Titel: Als g'in nood gezeten
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: C. Malan
Tweede componist: P.J. Mouton
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Als g' in nood gezeten,
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood,
's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister,
volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden,
ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden,
uw toeverlaat.
God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer,
en met elke morgen,
keert zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet,
nergens uitkomst ziet,
groter dan de helper,
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele,
uit zond' en dood.

Lied 06
Titel: O Heer die onze Vader zijt (Gez. 463)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Frederick C. Maker
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
Leg Heer, uw stille dauw van rust,
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon Uw vrede is.
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart.

Lied 07
Titel: Wohl mir das ich Jesum habe
Eerste componist: Johann S. Bach
Uitvoerende: Chantibelle
Uitvoering: Koorzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Wohl mir dass Ich Jesum habe,
o wie feste halt ich ihn.
Dass er mir mein Herze labe,
wenn ich krank und traurig bin.
Jesum hab Ich, der mich liebet
und sich mir zu eigen gibet
,
ach drum lass Ich Jesum nicht,
wenn mir gleich mein Herze bricht.

Lied 08
Titel: Blijf bij mij Heer
Arrangement: Klaas J. Mulder, instr. Marco den Toom
Eerste componist: William H. Monk
Tweede componist: Johannes de Heer
Uitvoerende: Soli Deo Gloria & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
Blijf bij mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.
Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt,
ach, nimmer geeft ons d'aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
maar Gij, die niet verandert, blijf met mij!
Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en 'k zie de poorten voor mij opengaan
en Gij mij d'ogen sluit, dan juich ik blij,
in leven en in dood waart Gij met mij.

Lied 09
Titel: Wat de toekomst brenge moge
Arrangement: Henk van der Maten & Roelof Elsinga
Eerste componist: John Zundel
Tweede componist: Jacqueline E. van der Waals
Uitvoerende: Westlands Mannenkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Brielle - St. Catharijnekerk
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 10
Titel: Tel uw zegeningen
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Lelystad
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Als op ’s levenszee,
de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs,
uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen,
tel ze een voor een
en ge zegt verwonderd,
Hij liet nooit alleen.
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.
Zo in alle moeiten,
zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd,
God is overal.
Tel uw zegeningen,
eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u,
volg dan blij te moe.
Tel uw zegeningen een voor een,
tel ze alle en en vergeet er geen,
tel ze alle, noem ze een voor een
en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Lied 11
Titel: Wat een wonder dat ik meewerken mag
Eerste componist: R. Smith, S. Visser, B. Visser
Uitvoerende: Elize Verlaan, Gospelkoren, Rijssens Mannenkoor & samenzang
Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.
Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.
Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist,
troosten wie gevangen leeft,
Jezus deed het ons voor,
de Vader geeft, wij geven door.
Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.
Wij morgen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevlucht is,
delen met wie niets meer heeft,
Jezus deed het ons voor,
de Vader geeft, wij geven door.
Wat een wonder dat ik meewerken mag,
in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.
Ik doe graag wat U mij zegt.
Ik doe graag wat U mij zegt.
Ik doe graag wat U mij zegt.

Lied 12
Titel: Roept uit aan alle stranden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst
Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord
als aller volken vriend
De volken mogen leren
wat tot hun vrede dienst
wat tot hun vrede dienst
Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

Lied 13
Titel: Here, leer ons bidden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles A E Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A E Groot
Uitvoerende: Zeeuws Koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst
Here, leer ons bidden
naar uw troon te gaan
Leer ons zo te luist’ren
dat wij U verstaan
Wil uw volk vergeven
dat van liefde zingt
maar zo vaak op aarde
uw gelaat verminkt
Here, leer ons bidden
voor wie naast ons gaan
Leer ons vrede stichtend
in de wereld staan
Leer ons haat doorbreken
voor wie vreemd hier is
Leer ons licht te spreiden
waar het donker is
Vredevorst, Messias
Jezus, God en mens
Heiland en Verlosser
‘k prijs U heel intens.
’t Woord dat wij ontvingen
geeft Uw plannen weer
hoor ons als wij bidden
in Uw Geest, o Heer.

