Lied 01
Titel: Twinkelend schitterlicht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: George Elvey
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst
Twinkelend schitterlicht
dat in de verte lacht
al gaat de hemel donker dicht
Gij opent stil de nacht
Gij lamp voor onze boeg
uw licht is ons genoeg
Gij streelt het water als een kind
Gij zoekt ons en Gij vindt
Twinkelend schitterlicht
wij zijn op weg naar huis
wie recht op U de steven richt
komt vast en zeker thuis
en zijn wij uit de nacht
de haven ingebracht
dan glanst voorgoed op ons gezicht
uw gloed: een zee van licht

Lied 02
Titel: Zie ons wachten aan de stromen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: M S bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst
Zie ons wachten aan de stromen
aan de oever der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
’t eng’lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Reeds zien wij de gouden straten
van de hemelstad, zo schoon
horen wij d’ontelb’re schare
juub’lend juichen voor Gods troon
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 03
Titel: Psalm 34
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor Higgajon
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Grote Kerk - Harderwijk
Tekst
Komt, maakt God met mij groot
Verbreidt, verhoogt, met hart en stem
Den nooit volprezen naam van Hem
Die ons behoedt in nood
Ik zocht in mijn gebed
Den Heer, ootmoedig met geween
Hij heeft mij in angstvalligheên
Geantwoord, mij gered
God slaat een gram gezicht
Op bozen, die Hem tegenstaan
Hij doet hun naam met hen vergaan
Door 't hoogste strafgericht
Maar Hij ziet gunstig neer
Op hem, die naar Zijn wetten leeft
God is het, Die hem uitkomst geeft
Zijn groten naam ter eer
De Heer verlost en spaart
het leven van wie Hem bemint
Al wie bij God zijn toevlucht vindt
wordt schuldeloos verklaard

Lied 04
Titel: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Arrangement: Martin Zonennberg
Eerste componist: Teake Pebesma
(Nederlandse) Tekst: Enny Ijskes
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als Jezus weer zal komen op de wolken,
Als al wat leeft, de natiën, de volken,
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
Als volken niet gescheiden meer door grenzen,
Zich zullen scharen onder Christus' vlag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen
Als d`aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Lied 05
Titel: Psalm 150
Eerste componist: Antoine Oomen
(Nederlandse) Tekst: G M Gerhardt
Uitvoerende: Gemengd koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Opnamedatum: 8 Maart 2016
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 06
Titel: Psalm 66: 1 en 7
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorierijke naam ter eer
Laat van alom Hem lof ontvangen
Geducht zijn uwe daden, Heer
Uw tegenstanders, diep gebogen
aanvaarden veinzend uw beleid
Heel d'aarde moet uw naam verhogen
psalmzingen uwe majesteit
De naam des Heren zij geprezen
Hij, die getrouw is en nabij
heeft mijn gebed niet afgewezen
De Heer is goed geweest voor mij

Lied 07
Titel: Aan U Vader alle glorie
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: John Goss
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Magnificat
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt
U de ere, U de glorie
zon die ons in leven houdt
Om de zoon u alle glorie
woord van eer ons toegezegd
Vleesgeworden vriend en naaste
ons tot brood voor onderweg
U de ere, U de glorie
woord op onze tong gelegd
Door de Geest U alle glorie
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft
U de ere, U de glorie
adem die in mensen leeft

Lied 08
Titel: Daar is kracht
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Lewis E Jones
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoort naar zijn woord en gelooft in Hem nu
Daar is kracht in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Lied 09
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 10
Titel: Voor U Heer leef ik
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: H van 't Veld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Voor U Heer, leef ik
In U Heer, sterf ik.
Van U Heer, ben ik
in leven en in dood
Wees ons genadig
toon uw erbarmen
breng ons, o Jezus
in uwe zaligheid
Doe mij geloven
vuriger hopen
Jezus, schenk liefde
en trouw tot aan de dood
Jezus, U dank ik
Heer, U aanbid ik
Jezus, U loof ik
nu en in eeuwigheid

Lied 11
Titel: De Heer 's mijn herder
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J.S. Irvine
Uitvoering: Samenzang
Opname: Woerden - Bonaventurakerk
Tekst
De Heer's mijn herder en geen ding,
ontbreekt mij naar Zijn wil.
Hij schenkt mij rust in grazig land,
aan waat'ren klaar en stil.
Hij is het, Die mijn ziel verkwikt
en Die mijn schreden leidt,
in rechte sporen om de eer,
Zijns Naams in eeuwigheid.
Al ga ik door een duister dal,
ik vrees geen kwaad, want Gij
zijt altijd met mij en Uw stok
en staf vertroosten mij.
Zo zullen heil en goedheid groot,
mij volgen dag aan dag.
En ik verkeer in 's Heren huis,
waar 'k eeuwig wonen mag.

Lied 12
Titel: a. & c. Psalm 139, b. Heer U kent mij als geen ander
Arrangement: a. & c. Martin Zonnenberg
Eerste componist: a. & c. Traditional, b. Marcel Zimmer
Uitvoerende: Kinderkoor 'Jong Holland' & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst
a.
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor Uw ogen.
b.
U kent mij als geen ander,
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten,
voordat ik iets zeggen ga.
Dat U mij zo heel goed kent Heer,
daar snap ik dus echt niks van.
‘t Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen,
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Ook al zou ik naar het westen,
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,
U zult altijd naast mij staan.
En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.

U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen.
Want U bent altijd bij mij,
altijd om mij heen.
U legt Uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen.
c.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij,
wie weet mijn wegen zoals Gij.
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Lied 13
Titel: Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
Arrangement: M. den Toom
Eerste componist: W. H. Monk
Uitvoerende: Rijssens Mannenkoor, Gospelkoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet,
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.
Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament
U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Lied 14
Titel: Heer U bent altijd bij mij (Opw. 518)
Eerste componist: Marcel Zimmer
Copyrights: © 1998 Celmar Music.
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmeloord - Nieuw Jeruzalemkerk
Tekst
Heer U doorgrondt en kent mij,
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zal gaan,
ik weet dat U daar bent!
Heer U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij.
En U bent voor mij,
en naast mij en om mij heen.
Heer U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij.
En U bent voor mij
en naast mij en om mij heen,
elke dag.
Heer U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot,
ben ik door U geweven,
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Heer U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij.
En U bent voor mij,
en naast mij en om mij heen.
Heer U bent altijd bij mij,
U legt Uw handen op mij.
En U bent voor mij
en naast mij en om mij heen,
elke dag.

