Lied 01
Titel: Jezus die langs het water liep
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Koor Capella
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept u en mij
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven
Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam
‘k Wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadezen
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook u terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven
Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat
Hij spreekt ons hart aan, heden
en wenkt ons met zich mede
En lokt ook nog zoveel ons aan
tot wie zouden wij anders gaan
Hij heeft en zal ons geven
alles, het eeuwig leven.

Lied 02
Titel: Eens als de bazuinen klinken
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Tom Naastepad
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts
duizend stemmen ons omringen
ja en amen wordt gezegd
rest er niets meer dan te zingen
Heer, dan is uw pleit beslecht
Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan
Heer, laat ons dan niet ontbreken
want de traagheid grijpt ons aan
Van die dag kan niemand weten
maar het woord drijft aan tot spoed
zouden wij niet haastig eten
gaandeweg Hem tegemoet
Jezus Christus, gistren, heden
komt voor eens en komt voor goed

Lied 03
Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland
Arrangement: Henk van der Maten
Eerste componist: R Lowry
(Nederlandse) Tekst: M S Bromet
Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst
Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Zou ik immer aan Hem twijf'len
die mij voortleidt keer op keer
Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
Al de weg leidt mij mijn Heiland
troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
sterkt Hij mij met 't hemels brood
Als mijn schreden soms gaan wank'len
en mijn ziel van dorst versmacht
geeft Hij mij het levend water
en vernieuwt mijn levenskracht.
geeft Hij mij het levend water
en vernieuwt mijn levenskracht
Al de weg leidt mij mijn Heiland
door al 't aardse stormgebruis
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven
aan Zijn voeten nederleg
zal mijn lied voor eeuwig wezen
Jezus leidde m' al de weg

Lied 04
Titel: Witter dan sneeuw
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Mijn Heiland, genees mij
en heilig mij nu
Genade en liefde
wie geeft het dan U
De schuld is als bloed
en de zond’ als karmijn
Heer, was mij en witter
dan sneeuw zal ik zijn
Witter dan sneeuw
ja witter dan sneeuw.
Heer, was mij
en witter dan sneeuw zal ik zijn
Mijn Heiland, U ziet
hoe geduldig ik wacht
Uw werk wordt ook nu
in de harten volbracht.
Het honderdste schaap
zoekt U in de woestijn.
Heer, was mij en witter
dan sneeuw zal ik zijn
Witter dan sneeuw
ja witter dan sneeuw.
Heer, was mij
en witter dan sneeuw zal ik zijn
Witter dan sneeuw
ja witter dan sneeuw
Heer, was mij en witter
dan sneeuw zal ik zijn

Lied 05
Titel: Kom tot uw Heiland
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
Die ook voor u de hemel verliet,
hoor naar Zijn roepstem: 'Kom'.
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon,
van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon,
als zij vergaad'ren rondom de troon,
daar waar de eng'len staan.
Laat kind'ren komen, zo klonk zijn stem,
spring op van vreugd, verblijd u in Hem.
O, luister naar die lieflijke stem,
toef langer niet, maar kom.
Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon,
van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon,
als zij vergaad'ren rondom de troon,
daar waar de eng'len staan.

Lied 06
Titel: Psalm 100
Arrangement: Martin Zonnenberg, koorbew. Henriëtte van Maelsaeke
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Hollands Meisjeskoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Juicht aarde, juicht alom de Heer,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer.
Komt nadert voor Zijn aangezicht,
zingt een vrolijk lofgedicht.
Lofzingt de Here, geducht in macht,
Hij zal regeren alle geslacht.
Hem o Sion, zing Hem ter eer,
loof Hem uw Koning, Hem zij al d' eer.
Want goedertieren is de Heer,
Zijn goedheid eindigt nimmermeer,
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht,
tot in het laatste nageslacht.
Lofzingt de Here, geducht in macht,
Hij zal regeren alle geslacht.
Hem o Sion, zing Hem ter eer,
loof Hem uw Koning, Hem zij al d' eer.

Lied 07
Titel: Gij trouwe herder
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Pieter Stolk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Gij trouwe Herder, Gij geeft kracht
aan elk die biddend op U wacht.
Gij leidt Uw kind'ren aan Uw hand,
naar het door U beloofde land.
Uw zachte hand, vol tederheid,
hoedt schapen voor afvalligheid.
Gij wilt ze drenken met Uw bloed,
Gij lest hun dorst in overvloed.
Hoe kan ik danken in dit lied,
voor al wat Gij het mensdom biedt.
't Is onverdiend wat Gij ons gaf,
genade voor verdiende straf.

Lied 08
Titel: Looft den Here alle gij volken
Eerste componist: Lennert Knops
Uitvoerende: Mannenkoor Salomo
Uitvoering: Koorzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Looft den Here alle heidenen,
prijst Hem, alle natiën,
alle natiën, alle natiën,
halle, halleluja.
Looft den Here alle heidenen,
prijst Hem, alle natiën,
alle natiën, alle natiën,
halle, halleluja.
Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons
en de waarheid des Heren is in der eeuwigheid.
Want zijn goedertierenheid is geweldig over ons
en de waarheid des Heren is in der eeuwigheid.
Halleluja, halleluja.
Looft den Here alle heidenen,
prijst Hem, alle natiën,
alle natiën, alle natiën,
halle, halleluja.
Looft den Here alle heidenen,
prijst Hem, alle natiën,
alle natiën, alle natiën,
halle, halleluja.
Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons
en de waarheid des Heren is in der eeuwigheid.
Want zijn goedertierenheid is geweldig over ons
en de waarheid des Heren is in der eeuwigheid.
Halleluja, halleluja.
Amen.
Amen.

Lied 09
Titel: De Heer kent al de Zijnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Felix Mendelssohn
Uitvoerende: Florian Poepjes & samenzang
Uitvoering: Solo- en samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
De Heer kent al de Zijnen
en wordt van hen gekend.
Hij hoedt hen als Zijn schapen,
aan Zijne trouw gewend.
Geen wordt Hem ooit ontnomen,
Hij is hun stok en staf.
Zij blijven steeds de Zijnen,
tot aan en over ’t graf.
Zij blijven steeds de Zijnen,
tot aan en over 't graf.
En breekt de dag der dagen,
de jongste dag eens aan,
als alle mensen samen,
voor Uwe richtstoel staan,
plaats ons dan Heer, genadig,
aan Uwe rechterhand.
Want dan ook kent Gij d'Uwen,
uit ieder volk en land.
Want dan ook kent Gij d'Uwen,
uit ieder volk en land.

Lied 10
Titel: Here blijf bij ons
Eerste componist: Peter Wildeman
Uitvoerende: Hollands Meisjeskoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Here blijf bij ons,
wij bidden dit tot U.
Wilt U ons leren bidden,
U, die almachtig zijt.
Here begeef ons niet,
wij bidden dit tot U.
Blijf met Uw Woord en Geest bij ons,
Here zege ons.
Here verlaat ons niet,
wij bidden dit tot U.
Nu en voor immer smeken wij,
deze dingen U.

Lied 11
Titel: De kracht van uw liefde
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Geoff Bullock
Uitvoerende: Koor en samenzang
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Heer ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart
Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Lied 12
Titel: Komt, laat ons vrolijk zingen
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Rijssens mannenkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Hilversum - Oud Katholieke Kerk St. Vitus
Tekst
Komt, laat ons vrolijk zingen,
tot God die alles schiep,
die bloemen vissen,
vogels uit niets tot leven riep,
met nevels als een sluier,
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugde parels,
over de velden strooit.
Die heuvels schiep en dalen,
waar Hij de aard’ betrad;
zie zon en maan en sterren,
tot licht gaf op ons pad.
Looft hem die ook de mensen,
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden,
om Jezus’ wil vergeeft.
O God, die ons in Christus,
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade,
nu en in eeuwigheid.
Leer ons als kind’ren leven
en spelen in uw hof
en met de eng’len zingen,
uw glorie en uw lof.

Lied 13
Titel: Hoe groot zijt Gij
Arrangement: André Bijleveld
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koorzang
Opname: Alkmaar - St. Laurenskerk
Tekst
O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering,
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.
Ik prijs Uw grote naam, mijn Redder en mijn Heer,
met heel mijn wezen geef ik U de hoogste eer.
U bent zo liefdevol, zo machtig en zo goed,
U bent de reden dat ik zing.
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.
Hoe groot zijt Gij.
Hoe groot zijt Gij.
Hoe groot zijt Gij.

Lied 14
Titel: Van u wil ik zingen
Arrangement: Rieks van der Velde
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuinuskerk
Tekst
Van u wil ik zingen,
wie d’eng’len omringen,
al juichend getuigend,
uw goedheid, o Heer.
‘k Wil loven en danken,
met woorden en klanken
en prijzen uw goedheid
en liefde steeds meer.
Moog’ hier dan mijn zingen,
uw heem’len doordringen
en juub’lend zich mengen,
met hemelse toon.
Tot ‘k eenmaal hierboven,
u eeuwig mag loven,
als ‘k juichend zal staan,
bij uw stralende troon.

Lied 15
Titel: Zingt een nieuw lied
Eerste componist: Henk van der Maten
Uitvoerende: Mannenkoor de Lofstem
Uitvoering: Koorzang
Opname: Alkmaar - St. Laurenskerk
Tekst
Zingt een nieuw lied voor God de Heer,
want Hij heeft wonderen gedaan.
Blaas de trompet en speel op de fluit,
zingt een nieuwe lied voortaan.
Zingt een nieuw lied voor God de Heer,
want Hij heeft wonderen gedaan.
Blaas de trompet en speel op de fluit,
zingt een nieuwe lied voortaan.
Hij heeft gedacht aan Zijn liefde en trouw,
Hij doet wat Hij heeft gezegd.
Zijn volk is veilig in Zijn hand,
Hij brengt zijn mensen terecht.
Zingt een nieuw,
zingt een nieuw lied,
zingt een nieuw,
zingt een nieuw lied.
Zingt een nieuw lied voor God de Heer,
want Hij heeft wonderen gedaan.
Blaas de trompet en speel op de fluit,
zingt een nieuwe lied voortaan.
Zingt een nieuw lied voor God de Heer,
want Hij heeft wonderen gedaan.
Blaas de trompet en speel op de fluit,
zingt een nieuwe lied voortaan.
Hij is een God die overwint,
Hij komt, dat heeft Hij gezegd.
Dan vestigt Hij Zijn koninkrijk,
een rijk van vrede en recht.
Zingt een nieuw,
zingt een nieuw lied,
zingt een nieuw,
zingt een nieuw lied.
Zingt een nieuw lied voor God de Heer,
want Hij heeft wonderen gedaan.
Blaas de trompet en speel op de fluit,
zingt een nieuwe lied voortaan.

Zingt een nieuw lied voor God de Heer,
want Hij heeft wonderen gedaan.
Blaas de trompet en speel op de fluit,
zingt een nieuwe lied voortaan.
Zingt een nieuwe lied voortaan.

