Lied 01
Titel: Psalm 105
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst
Loof God de Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meld ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt de Heer,
Rijtje verblijd u, geeft zijn naam de eer.
Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,
opdat het altoos Hem zou vrezen,
zijn wet betrachten en voortaan
volstandig op zijn wegen gaan.
Prijs God om al zijn majesteit.
Hij leidt ons tot in eeuwigheid

Lied 02
Titel: O Heer, die onze Vader zijt
Eerste componist: Charles Hubert Parry
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Kamerkoor Cantiago
Uitvoering: Koorzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
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
Met liefde zijn vervuld
Geef dat uw roepstem wordt gehoord
als eenmaal bij de zee
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen volgen ongestoord
op weg gaan met U mee
op weg gaan met U mee
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
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
O stille stem in ‘t hart

Lied 03
Titel: Het dorre land zal juichen
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst
Het dorre land zal juichen
en bloeien als een roos
Ja, jubelend getuigen
Gods heil is eindeloos
Sterkt dan de slappe handen
en maakt de knieën vast
want God verbreekt uw banden
en Hij verlicht uw last
Dan zal er water komen,
ontspringen: een fontein.
Een beek zal overstromen
een tuin wordt de woestijn
God zal een weg ons banen
zijn weg die heilig is
en ieder zal beamen
dat die weg veilig is
Daar zal geen leeuw meer wezen
geen wild verscheurend dier
Wie gaat heeft niets te vrezen
die wandelt vrij en fier
Zo zal het volk des Heren
zingend het hoogste lied
met vreugde wederkeren
want weg vlucht elk verdriet

Lied 04
Titel: Psalm 96
Eerste componist: Roeland Smith
(Nederlandse) Tekst: Ria Borkent
Uitvoerende: Psalmen voor nu
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
iedere dag.
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
Zing overal
Laat het horen
dat de Heer ons redt
Ontzettend groot is Hij
Hij zal altijd groter zijn
Een mensengod zegt niks
maar Gods werk zegt hoe hij is
Zijn ogen stralen
Zijn huis is schitterend mooi
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
iedere dag.
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
Zing overal
Laat het horen
dat de Heer ons redt
Leef in bewondering
Geef vertrouwen aan de Heer
Erken zijn overmacht
leg geschenken bij Hem neer
Hij leidt de wereld
Hij wist de volken op hun plaats
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
iedere dag.
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
Zing overal
Laat het horen
dat de Heer ons redt
Hemel en aarde wees blij
Laat de zeeën bruisen, de bloemen wuiven

Bomen, geef een staande ovatie
Juich voor de Heer, want Hij komt
Hij spreekt recht op aarde, regeert rechtvaardig
Hij verbindt ons weer met elkaar
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
iedere dag.
Zing, zing, zing een nieuw lied
voor de Heer
Zing overal
Laat het horen
dat de Heer ons redt

Lied 05
Titel: Hinnee matov oema najiem
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad.
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad
Hinnee matov
Sjewet achien gam jachad.
Hinnee matov
Sjewet achien gam jachad
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad.
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad
Hinnee matov
Sjewet achien gam jachad.
Hinnee matov
Sjewet achien gam jachad
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad.
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad

.

Lied 06
Titel: Psalm 16
Eerste componist: Sergej Visser
(Nederlandse) Tekst: Menno van der Beek
Uitvoerende: Psalmen voor nu
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst
Mijn God ik kom naar u
Dan ben ik veilig
Ik heb het u gezegd
en blijf het zeggen
ik heb u nodig Heer
De rest is overbodig
De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten
Ik doe dat nooit en ik
zal zelfs hun naam niet noemen
Mijn God u vult mijn bord
U vult mijn beker
U hebt iets moois bedacht
en straks is het van mij
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht
want dat hebt u gezegd
De hele nacht lig ik aan God te denken
Ik voel dat Hij er is
Zijn wijsheid geeft me rust
Dan word ik blij en zeker van mijn redding
Ik leef, ik leef naast God
Ik val niet uit zijn hand
Want U zult mij niet zomaar laten sterven
Ik hoef niet naar het graf
Want u laat mij niet los
U wilt mij leren waar ik U moet zoeken
heel dicht bij U, mijn God
zal ik gelukkig zijn

Lied 07
Titel: Vader die woont in hemels licht
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoerende: Kamerkoor Cantiago
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst
Vader, die woont in hemels licht
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer
Wij bidden om een ommekeer
wek doden op, maak armen rijk
laat komen, Heer, uw koninkrijk
Uw wil geschiede, goede God
laat ons niet over aan ons lot
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld
Leid ons niet in verzoeking, Heer
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

Lied 08
Titel: Mijn Jezus ik hou van U
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Adoniram Gordon
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst
Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom
dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

