Lied 01
Titel: Vernieuw Gij mij
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
God, laat mij voor uw aangezicht
geheel van U vervuld en rein
naar lijf en ziel herboren zijn
Schep, God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt
Wees Gij de zon van mijn bestaan
dan kan ik veilig verder gaan
tot ik U zie, o eeuwig Licht
van aangezicht tot aangezicht

Lied 02
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
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 03
Titel: Maranatha
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Ichtus mannenensemble
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Als Jezus morgen komen zou
vond hij ons dan bereid
Zien wij wel vol verlangen
naar die grote eeuwigheid
Zijn wij verzoend voor onze schuld
zodat je komen mag
Als Jezus morgen komen zou
dan had je nog een dag
Want als de Heiland eenmaal komt
Gods plannen zijn gewis
Zult Gij de grote rechter zien
die uw verlosser is
Onpeilbaar diep is zijn gena
Sta daar maar veel bij stil
O haast u, haast u, haast u toch
’t Gaat om uws levenswil
Als Jezus morgen komen zou
zijn wij dan wel verblijd
Als hij, die uitziet naar die dag
zijn grote komst verbeidt
Zo wordt er alles toch vervuld
wat er nog komen mag
Als Jezus morgen komen zou
dan had je nog een dag
Want als de Heiland eenmaal komt
Gods plannen zijn gewis
Zult Gij de grote rechter zien
die uw verlosser is
Onpeilbaar diep is zijn gena
Sta daar maar veel bij stil
O haast u, haast u, haast u toch
’t Gaat om uws levenswil
Als Jezus morgen komen zou
wat heb je nog voor tijd
O stel niet uit wat u nog kan
verzoen uw schuldigheid
Bekeer u toch en vlucht tot Hem
die zegt: 'Kom maar, het mag'
Als Jezus morgen toch eens kwam
dan had je nog één dag

Lied 04
Titel: Heer uw licht en uw liefde schijnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Graham Kendrick
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven,
schijn in mij
schijn door mij
Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint

Lied 05
Titel: Zum Sanctus
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Franz Schubert
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Gemengd koor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Heilig, heilig, heilig
Heilig ist der Herr
Heilig, heilig, heilig
Heilig ist nur er
Er, der nie begonnen
Er, der immer war
Ewig ist und waltet
Sein wird immer da
Heilig, heilig, heilig
Heilig ist der Herr
Heilig, heilig, heilig
Heilig ist nur er
Allmacht, Wunder, Liebe
Alles rings u mher
Heilig, heilig, heilig
Heilig ist der Herr

Lied 06
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 07
Titel: Alles wat over ons geschreven is
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Ichtus mannenensemble
Uitvoering: Koorzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
De Heer is mijn licht
is mijn licht en is mijn heil
Wat vrees ik nog
De Heer is de kracht van mijn leven alleen
Voor wie dan bevreesd te zijn
Schoon de vijanden mij omringen
ik vreze toch niet
Of dat een oorlog opstond
op U alleen verlaat ik mij
Een ding heb ik van God begeerd
Een ding zal ik zoeken
dat ik mag blijven in ’s Heren huis
dat ik mag blijven in ’s Heren huis
dat ik mag blijven in ’s Heren huis
dat ik mag blijven in ’s Heren huis
t’ allen tijd, t’ allen tijd, t’ allen tijd, t’ allen tijd
t’ allen tijd, t’ allen tijd, t’ allen tijd
dat ik mag blijven in ’s Heren huis
dat ik mag blijven in ’s Heren huis
dat ik mag blijven in ’s Heren huis
t’ allen tijd, t’ allen tijd, t’ allen tijd, t’ allen tijd
t’ allen tijd, t’ allen tijd, t’ allen tijd
Amen

Lied 08
Titel: Mijn Herder is de Heer
Eerste componist: John Goss
(Nederlandse) Tekst: Jan Valkestijn
Uitvoerende: Gemengd Koor
Uitvoering: Koorzang en samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Mijn Herder is de Heer
nooit zal het mij aan iets ontbreken
Hij brengt mij naar grazige weiden
daar mag ik rusten aan de waterkant
Zo kom ik verkwikt weer tot leven
om verder te reizen aan zijn hand
Al moet ik door duistere dalen
Ik ben niet bang meer in het vreemde land
Onder zijn hoede voel ik mij veilig
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand
Mijn Herder is de Heer
nooit zal het mij aan iets ontbreken
Hij nodigt mij uit aan zijn tafel
en allen die tegen mij zijn gekant
moeten het aanzien dat hij mij wil zalven
dat Hij mijn beker vult tot de rand
Overal komen geluk en genade
mij tegemoet van alle kant
En altijd keer ik terug naar mijn herder
Tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand
Mijn Herder is de Heer
nooit zal het mij aan iets ontbreken
Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen
Amen

Lied 09
Titel: Heer onze God hoe heerlijk is uw naam
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Fred C Atkinson
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
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

