Lied 01
Titel: a. Laat ons nu vrolijk zingen, b. Zing mijn ziel, voor God uw Here, c. Alles wat adem heeft
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst
a.
Laat ons nu vrolijk zingen,
komt, heft uw lied’ren aan
voor Hem, wie alle dingen,
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven,
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
b.
Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot,
zingen voor den Heer uw God
c.
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God.
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik Zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft,
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja Halleluja.

Lied 02
Titel: a. Dit is de dag b. Ps 118:9 c.Dit is de dag
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: a,b Traditional c D Garrat
(Nederlandse) Tekst: a. Huub Oosterhuis c. D Garrat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Wouw - St. lambertuskerk
Tekst
a
Dit is de dag die de Heer
heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken
scherpteverlegging verheugd dat wij leven
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons aan ’t licht gegeven
b
Dit is de dag, die God deed rijzen
juicht nu met ons en weest verblijd
O God, geef thans uw gunstbewijzen
geef thans het heil door ons verbeid
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam.
Wij zeeg’nen u uit 's Heren woning
wij zegenen u al tezaam
c
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft
Weest daarom blij, weest daarom blij
en zingt verheugd en zingt verheugd
Dit is de dag die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft
Dit is de dag die de Heer ons geeft
Weest daarom blij en zingt verheugd
Dit is de dag, dit is de dag
die de Heer ons geeft

Lied 03
Titel: Psalm 21
Arrangement: Gerard de Wit
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Dutch Baroque
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst
O Heer
de koning
is verheugd
de koning is verheugd
De koning is verheugd
is verheugd, is verheugd
Om uw geducht vermogen, vermogen
Uw heil zweeft hem, zweeft hem
zweeft hem voor d' ogen
En met wat blijde zielevreugd
En met wat blijde zielevreugd
met blijde zielevreugd
Zal hij door al
uw daan, door al
uw daan, door al
uw daan
Verrukt, verrukt, verrukt
ten reie gaan
ten reie gaan
Verrukt, ten reie gaan.
toon uw geducht vermogen
aan sterfelijke ogen.
Wij willen zingen tot uw eer,
willen uw wondermacht
lofzingen dag en nacht.

Lied 04
Titel: Psalm 75
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Kapelle - Hervormde kerk
Tekst
U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want Uw naam zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land,
al de wond'ren van Uw hand.
God is 't die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer,
ik vermeld Zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

Lied 05
Titel: Psalm 68: 1, 2 – God van heil
Eerste componist: Eelco Vos
Uitvoerende: The Psalmproject
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Loof God de Heer met diep ontzag
Hij overlaadt ons dag aan dag
met al zijn gunstbewijzen
met al zijn gunstbewijzen
Die God is onze zaligheid
Wie zou die hoogste majesteit
dan niet met eerbied prijzen
dan niet met eerbied prijzen
Die God is ons een God van heil,
Hij schenkt uit goedheid zonder peil
ons eeuwig zalig leven
Hij kan en wil en zal in nood,
zelfs bij het nad’ren van de dood
volkomen uitkomst geven
volkomen uitkomst geven

Lied 06
Titel: U bent mijn schuilplaats, Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Michael Ledner
Uitvoerende: Zeeuws koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst
You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you
I will trust in you
Let the weak say I am strong
in the strength of the Lord
U bent mijn schuilplaats, Heer
U vult mijn hart steeds weer,
met een verlossingslied
En telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben,
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer
You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you

Lied 07
Titel: Psalm 23
Eerste componist: G C Martin
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Koorzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken
Hij maakt dat ik neerlig in groene weiden
Hij leidt mij naar stille wat’ren
mijn ziel verkwikt Hij
Hij voert mij langs de rechte paden
daar Hij zijn naam gestand doet
Moest ik ook gaan door donk’re ravijnen
ik zou nog voor geen onheil vrezen
want Gij gaat naast mij
uw stok en staf, zij geven mij vertrouwen
Gij richt een tafel voor mij aan
onder ’t oog van mijn belagers
Gij zalft mijn hoofd met olie
vult tot de rand mijn beker
Zo ben ik door heil en trouw omgeven
elke dag dat ik bestaan mag
Ik mag in ’s Heren huis verblijven
tot in lengte van dagen
Glorie aan de Vader en de Zoon
en de adem van de Geest
Als in den beginne, zo nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen
Amen

Lied 08
Titel: Psalm 107: 12 en 22
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Zij, die de zee bevaren
Met schepen rijk bevracht
Zien op de grote baren
Gods wijsheid, gunst en macht
Daar leren zij de daân
Des heren klaar bemerken
En in de diepe paân
Zijn grote wonderwerken
Wie wijs is, merk’ die dingen
En geef verstandig acht
Op ’s Heren handelingen,
Zo vol van gunst als macht

