Meewerkenden:
- Samengesteld Projectkoor o.l.v. Marcus de Haard bestaande uit;
Gospelkoor Adaja Zangkoor Zeeland St. Caeciliakoor Deux Bornes Chr. Gem. Koor Laudate Deo
- Ichthus Mannen-Ensemble (IME) o.l.v. Martin Zonnenberg
- Maarten Elzinga, trompet
- Noortje van Middelkoop, panfluit
- Christianne Mosterd-van den Berg, viool
- Anneleen Schuitemaker, harp
- Mark Dekkers, contrabas
- Jan de Laat, hoofdorgel (koorbegeleiding)
- Dick Sanderman, orgel
- Martin Zonnenberg, leiding samenzang

Lied 01
Titel: Heerlijk is uw naam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Peter van Essen
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Heerlijk is uw naam
Heerlijk is uw naam
hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw naam
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw naam
Heilig Lam van God
Heilig Lam van God
dat de zonden der wereld droeg
heilig is uw naam
Jezus, Jezus,
heilig is uw naam
Waardig bent u, Heer
Waardig bent u, Heer
alle macht en heerlijkheid
alle lof en eer
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer

Lied 02
Titel: God heeft het eerste woord
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Gerard Kremer
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
God heeft het eerste woord
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen
Hij spreekt nog altijd voort
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen
riep Hij ons reeds bij nam,
Zijn roep wordt nog gehoord
God heeft het laatste woord
Wat Hij van oudsher zeide
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin

Lied 03
Titel: Een heuvel ver van hier
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Ichtus Mannenensemble
Uitvoering: Koorzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Er is een heuvel ver van hier
zijn naam is Golgotha
Daar stroomde eens de heilsrivier
vol leven en gena
Aan ’t kruis droeg Jezus onze schuld
Zijn dood bracht ons gena
Hij heeft voor ons de wet vervuld
voor mij, halleluja
Geen mens kon voor een mens voldoen
Geen engel, groot in macht
Gods zoon gaf zichzelf als rantsoen
Hij heeft het al volbracht

Lied 04
Titel: Mijn herder is de Here God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J S Irvine
(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Mijn Herder is de Here God
in Hem is al mijn lust
In groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust.
De Heer verkwikt mijn matte ziel
Hij doet mijn voeten gaan
in 't spoot van Zijn gerechtigheid
ter wille van Zijn naam
Gena en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's Heren huis
voor eeuwig wonen mag

Lied 05
Titel: Wat vrolijk over ons geschreven is
Eerste componist: Antoine Oomen
(Nederlandse) Tekst: Huub Oosterhuis
Uitvoerende: Gemengd koor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Wat vrolijk over u geschreven staat
dat zij zijt de gloed van al wat leeft
De ziel die vonkt of als een brand uitslaat
De adembron die ons te drinken geeft
Wat vurig staat geschreven dat gij komt
redden wat verloren is dat Woord
dat Gij het hart hebt, ogen dat gij hoort
Ik zal er zijn, zonsopgang, nieuw verbond
Dat hoge woord, geschreven wit op zwart
Trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd
Beschaamd, vervoerd, getroost dan weer getart
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt

Lied 06
Titel: Heer onze God hoe heerlijk is uw naam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Fred C Atkinson
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoerende: Samenzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd
tonen het wonder van uw heerlijkheid
U komt ons Heer, in Christus tegemoet,
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed
U roept ons mensen in uw heerlijkheid
leven om Jezus' wil in eeuwigheid
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Lied 07
Titel: Psalm 150
Eerste componist: Antoine Oomen
(Nederlandse) Tekst: G M Gerhardt
Uitvoerende: Gemengd koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Looft God in zijn heilig domein
Looft hem in zijn groots firmament
Looft hem om zijn daden van macht
Looft hem krachtens zijn mateloze grootheid
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Looft hem met de stoot op de ramshoorn
Looft hem met harp en met citer
Looft hem met handtrom en reidans
Looft hem met snaren en fluit
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Looft hem met slaande cymbalen
Looft hem met klinkende cymbals
Alles wat adem heeft love de Heer
God lof
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer
Eer zij de heerlijkheid Gods
Vader, zoon en heilige Geest
Zo was het in den beginne
Zo zij het thans en voor immer
tot in de eeuwen der eeuwen
amen
Alles wat adem heeft love de Heer
Alles wat adem heeft love de Heer

Lied 08
Titel: Wat de toekomst brengen moge
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Programmanummer:
Opnamedatum: 8 Maart 2016
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 09
Titel: Heer wilt U mijn leidsman wezen
Eerste componist: Martin Zonnenberg
(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder
Uitvoerende: Ichtus mannenensemble
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Heer, wilt U mijn leidsman wezen
Wilt U altijd naast mij staan
Dat ik zonder angst en vrezen
aan uw Vaderhand mag gaan
Dat ik elke nieuwe morgen
of er vreugde is of pijn
Weet dat U voor mij wilt zorgen
en altijd uw kind mag zijn
Blijf nabij, wil mij geleiden
Zonder U ben ik niets waard
Help mij Heer, wat zon te spreiden
voor mijn medemens op aard’
Laat die ander mogen merken
dat uw liefde mij doorgloeit
In mijn leven, in mijn werken
als een bloem die openbloeit
Gaat het in mijn eigen leven
langzaam naar de avond toe
gaan de krachten mij begeven
word ik stilaan zwak en moe
laat mij ook die laatste dagen
d'ogen richten op uw kruis
Wil o Heiland mij dan dragen
naar uw eeuwig Vaderhuis

Lied 10
Titel: Dit is een dag van zingen
Arrangement: Dick Sanderman
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Dit is een dag van zingen
Voorgoed zijn wij bevrijd
Gods kracht zal ons omringen
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord
Dit is een dag van zegen
een dag van feest en licht
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen
uw vrede uit te dragen
Loof God, want Hij is goed

