Lied 01
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 02
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 03
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 04
Titel: Daar ruist langs de wolken
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: H Bishop
Tweede componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: E Gerdes
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam
Die hemel en aarde verenigt te zaam
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart
Kent gij, kent gij
die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland
mijn lust en mijn lied
Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard
Want Hij kwam om zalig te maken op aard'
Zo liefhad Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf
Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf
Kent gij, kent gij
die Jezus niet
Die om ons te redden
de hemel verliet
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
En d' engelen zingen voortdurend Zijn lof
O, mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan
Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan
Jezus, Jezus
Uw Naam zij d'eer,
Want Gij zijt der mensen
en engelen Heer

Lied 05
Titel: Ik bouw op U
Arrangement: Koorbew. André de Jager
Eerste componist: Jean Sibelius
Uitvoerende: Pilgrim Voices
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Hilversum - Oud Katholieke Kerk St.Vitus
Tekst
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Lied 06
Titel: a. Zingt de Here een nieuw lied, b. Nooit kan 't geloof te veel verwachten, c. U zal ik loven, Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: a. Michiel Spijker, b. Traditional, c. Claude Fraysse
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - Grote of St. Joriskerk
Tekst
a.
Zingt de Here een nieuw lied,
zingt de Here gij ganse aarde.
Zingt de Here prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.
Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid,
onder alle natiën zijn wonderen,
want God is majesteit.
Zingt de Here een nieuw lied,
zingt de Here gij ganse aarde.
Zingt de Here prijst zijn naam,
boodschapt zijn heil van dag tot dag.
b.
Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied.
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt hem zijn vermogen niet.
c.
U zal ik loven, Heer,
met mijn ganse hart,
o God, ik wil uw wonderen verhalen,
in u wil ik mij verheugen.
U zal ik loven, Heer,
met mijn ganse hart.
Ik zal u maken tot het voorwerp
van mijn vreugde.
Halleluja.
U zal ik loven, Heer,
met mijn ganse hart,
o God, ik wil uw wonderen verhalen,
in u wil ik mij verheugen.
U zal ik loven, Heer,
met mijn ganse hart.
Ik zal u maken tot het voorwerp
van mijn vreugde.

Halleluja.

Lied 07
Titel: Ik wandel in het licht
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - Grote of St. Joriskerk
Tekst
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk’re dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle vriend is Hij.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist’re wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders moet Hem prijzen,
die de zonde in mij over won.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ‘k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Lied 08
Titel: Dank voor Uw liefde
Eerste componist: Martin Brand
Tweede componist: Henk Doest
Uitvoerende: Mission Gospelchoir
Uitvoering: Koorzang
Opname: Amersfoort - Grote- of St. Joriskerk
Tekst
Heer wij danken U voor Uw trouw aan ons,
voor de blijdschap door Uw Geest.
Ja, U leeft in ons, en U geeft aan ons,
wat elk mens zo nodig heeft.
U geeft rust in storm en een kalm gemoed,
wijst een weg die niemand zag.
Ja, U zorgt voor ons, legt Uw hand op ons,
U bent met ons dag aan dag.
Dank voor Uw liefde,
dank voor Uw goede zorgen,
dank voor Uw vaderhart,
waarin wij zijn geborgen.
U geniet van ons, U bent trots op ons,
U heeft elk van ons gewenst.
U gelooft in ons, gaf Uzelf voor ons,
U die zelf de liefde bent.
Heer U leidt ons voort, U bemoedigt ons,
om de angst voorbij te gaan
en zo zonder schaamte of mensenvrees,
voor ons hoogste doel te gaan.
Dank voor Uw liefde,
dank voor Uw goede zorgen,
dank voor Uw vaderhart,
waarin wij zijn geborgen.
Dank voor Uw liefde,
dank voor Uw goede zorgen,
dank voor Uw vaderhart,
waarin wij zijn geborgen.
Voor de ogen van de wereld,
ook als niemand het begrijpt,
zal Uw kinderschare dansen,
op muziek die nooit verdwijnt,
zal Uw kinderschare dansen,
want Uw open hand die blijft.
Dank voor Uw liefde,

dank voor Uw goede zorgen,
dank voor Uw vaderhart,
waarin wij zijn geborgen.

Lied 09
Titel: Hef je hoofd omhoog
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Steven L. Fry
Tweede componist: (Nederlandse) Tekst:
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - Grote of St. Joriskerk
Tekst
Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
zing "Hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid,
is Zijn Majesteit.
Breng nu ere, aan de Here.
Hij, de Koning, komt.
Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem,
zing "Hosanna voor de Heer".
Vol van heerlijkheid,
is Zijn Majesteit.
Breng nu ere, aan de Here.
Hij, de Koning, komt.

Lied 10
Titel: Zegen ons Algoede
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - Grote of St. Joriskerk
Tekst
Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.
Stort, op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.
Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer.

Lied 11
Titel: Als op ‘s levenszee
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: E O Excell
(Nederlandse) Tekst: J Naber
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Als op 's levens zee de stormwind om u loeit
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit
Tel uw zegeningen tel ze één voor één
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen
Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer
Schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien
Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen
Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe
Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één
Tel ze alle en vergeet er geen
Tel ze alle noem ze één voor één
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Lied 12
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 13
Titel: Ziet al in de winterkou
Arrangement: Rieks van der Velde
Eerste componist: John Gross
(Nederlandse) Tekst: Elisabeth van Duijn
Uitvoerende: Rauch Vocaal jeugdensemble
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst
Ziet, al in de winterkou
kwam op aard', door Godd'lijk' trouw
Teder Lam, onschuldig Kind
dat de mensheid zo bemint
Juich, o zaal'ge morgenstond
Juich, die ons verlossing zond
Zing door heel Jeruzalem
't Godd'lijk Kind in Bethlehem
Middenin de donk're nacht
werd het licht, als nooit gedacht
Eng'len zongen: 'Vreed' op aard'
Liefde Gods, ons zo verklaard
Juich, o zaal'ge morgenstond
Juich, die ons verlossing zond
Zing door heel Jeruzalem
't Godd'lijk Kind in Bethlehem
Leer ons, heilig Kind, te zijn
zoals U, zo mild en rein
Maak ons aan uw beeld gelijk
Heer, zo koom' Uw vrederijk
Juich, o zaal'ge morgenstond
Juich, die ons verlossing zond
Zing door heel Jeruzalem
't Godd'lijk Kind in Bethlehem

Lied 14
Titel: Heiland als een Herder
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Ira David Sanky
(Nederlandse) Tekst: Ira David Sanky
Uitvoerende: Mannekoor Higgajon
Uitvoering: Koorzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst
Heiland als een herder leid ons
Want onmisbaar is uw zorg
Langs de stille waat’ren weid ons
Gij zijt onze Heer en borg
Dierb’re Jezus Dierb’re Heiland
Hoed ons in uw liefde en zorg
Dierb’re Jezus Dierb’re Heiland
Hoed ons in uw liefde en zorg
Leer ons vroeg uw weg bewand’len
Vroeg uw licht betrachten Heer
Leer ons naar dien wil te hand’len
Dat we u eren keer op keer
Wil ons hart vervullen Heiland
Met uw liefde meer en meer
Wil ons hart vervullen Heiland
Met uw liefde meer en meer

