Lied 01
Titel: Licht in de nacht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Adophe Adams
Uitvoerende: Lucas Kramer
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon
Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held're morgen aan
Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam
Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd
Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam
Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

Lied 02
Titel: Nu zijt wellekome
Arrangement: Rieks van der Velde
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer
Kyriëleis
Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyriëleis
Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land
zij zochten onze Here met offerand.
Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t'ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis

Lied 03
Titel: Komt allen tezamen
Arrangement: Denise Brand
Eerste componist: John Francis Wade
(Nederlandse) Tekst: Casparus B Burger
Uitvoerende: Forever Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst
Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu
naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der
eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning
De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde
naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons
met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning
O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefde
in genade aan
U, die ons liefhebt
U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning
Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
o Koning

Lied 04
Titel: Noël
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Davies Gilbert
Uitvoerende: Lucas Kramer
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst
De eerste Noël
heeft een engel verteld
aan eenvoudige herders
die sliepen in 't veld
Zij waren in 't veld
in die wondere nacht
toen het Kind werd geboren
dat vrede bracht
Noël, Noël, Noël, Noël
Hij is de Koning van Israel
Zij gingen op weg
en zij zagen een ster
die verscheen in het oosten,
zo hoog en zo ver.
Noël, Noël, Noël, Noël
Hij is de Koning van Israel
Zij volgden zijn licht
zo stralend en zacht
en ze vonden de Koning
die vrede bracht
Noël, Noël, Noël, Noël
Hij is de Koning van Israel

Lied 05
Titel: Stille nacht
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Franz Gruber
(Nederlandse) Tekst: Johannes Yserinkhuysen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst
Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
Die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Betlehems stal
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer
Hulploos Kind, heilig Kind
dat zo trouw zondaars mint
ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd
wordt G’op stro en in doeken gelegd
Leer m’U danken daarvoor
leer m’U danken daarvoor
Stille nacht, heilige nacht
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen, Gode zij eer
Amen, Gode zij eer

Lied 06
Titel: Eer zij God in onze dagen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Haarlem - Kathedrale Basiliek St. Bavo
Tekst
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde,
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen,
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen,
peis en vreê kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

Lied 07
Titel: Hoor, de eng'len zingen d'eer
Arrangement: Denise Brand
Eerste componist: Felix Mendelsohn Bartholdy
Uitvoerende: Forever Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor
dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer
Hij, die heerst op 's hemels troon
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer

Lied 08
Titel: Ere zij God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Gouda - Grote of Sint-Janskerk
Tekst
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

