Lied 01
Titel: Naar Uw beeld
Eerste componist: Elisa Krijgsman, Marcel Zimmer
Tweede componist: Anton Chardon
Uitvoerende: Chananja
Uitvoering: Koorzang
Opname: Bergen op Zoom - Grote- of St. Gertrudiskerk
Tekst
Ik ben naar Uw beeld geschapen,
U bekeek mij, het was goed,
helpt mij naar Uw beeld te leven,
op Uw weg te gaan voorgoed.
Ik ben zwak maar U bent krachtig,
als ik zondig, U bent almachtig.
Alles wat ik wens is naar Uw wil te leven,
door de werking van Uw Geest heb ik kracht gekregen,
alles wat ik ben en waar ik mij begeef,
aan U geef ik mij zolang ik leef.
Alles wat ik wens is naar Uw wil te leven,
door de werking van Uw Geest heb ik kracht gekregen,
alles wat ik ben en waar ik mij begeef,
aan U geef ik mij zolang ik leef.
‘k Wil zijn zoals U bent.
Ik ben zwak maar U bent krachtig.
Als ik zondig, U bent almachtig.
Alles wat ik wens is naar Uw wil te leven,
door de werking van Uw Geest heb ik kracht gekregen,
alles wat ik ben en waar ik mij begeef,
aan U geef ik mij zolang ik leef.
‘k Wil zijn zoals U bent.
‘k Wil zijn zoals U bent.

Lied 02
Titel: Mijn Vader dank U wel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Franny Vink-Faasen
(Nederlandse) Tekst: Franny Vink-Faasen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst
Mijn Vader, dank U wel
dat U steeds bij mij bent.
Dat U al mijn gedachten en verlangens kent.
Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.
Mijn Vader, dank U wel
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust
Voor vreugde en voor blijdschap
en voor levenslust.
Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven leidt
Mijn Vader, dank U wel
Daarom wil ik U danken
dat ik zingen kan.
Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan.
Dat ik U in dit lied van harte danken kan
Mijn Vader, dank U wel

Lied 03
Titel: De kracht van uw liefde
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: R. Lowry
(Nederlandse) Tekst: C.S. Adema van Scheltema
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst
Zouden wij ook eenmaal komen
waar de levensstroom ontspringt
en aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk Zijn lof steeds zingt
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt
Zalig, heerlijk zal ‘t ons wezen
daar, verlost van zond’ en pijn,
Zouden wij ook eenmaal komen
rein van alle smet genezen,
meer dan d’ englen Gods te zijn.
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt
Laat ons in die hope leven
God, Die ons de vreugde biedt
wil Zijn Geest als pand ons geven
dat genade ons is geschied
Laat ons streven eens te komen
aan de zilv’ren, zilv’ren stromen
waar aan d’ altijd groene zomen
Christus’ Kerk ‘t Hosanna zingt

Lied 04
Titel: Psalm 90
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Johan van der Molen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen
Geslachten gaan, geslachten zullen komen
wij zijn in uw ontferming opgenomen
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven
Zie op ons neer met vriendelijke ogen
O God, bescherm ons in ons onvermogen
Bevestig wat de hand heeft opgevat
het werk van onze hand, bevestig dat

Lied 05
Titel: Psalm 99
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst
God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij
Volken, hoort zijn stem
Buigt u, beeft voor Hem
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen
beef voor zijn vermogen.
Maakt Hem altezaam
groot, verheft zijn naam
Buigt u voor Hem neer
knielt voor Isrels Heer.
Aan zijn voeten reik
Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere
is de Heer der heren
Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam
Buigt u voor Hem neer
Hij is onze Heer
die met macht gekroond
op de Sion troont
Houdt Hem hoog in ere
Heilig is de Here

Lied 06
Titel: De dag door uwe gunst ontvangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Clemens Scholefield
Tweede componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals
Uitvoerende: At Once & Samenzang
Uitvoering: Samenzang & koorzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst
De dag, door uwe gunst ontvangen
is weer voorbij, de nacht genaakt
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt
Die dan, als onze beden zwijgen
als hier het daglicht onderduikt
weer nieuwe zangen op doet stijgen
ginds waar de nieuwe dag onluikt
Zodat de dank U toegezonden
op aard’ nooit onderbroken wordt
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit

Lied 07
Titel: Werk want de nacht zal komen
Arrangement: Martin Zonnenberg & Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Ichtus, At Once & Samenzang
Uitvoering: Koorzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst
Werk, want de nacht zal komen
werk van de morgen aan
Laat niet in aardse dromen
’t ochtenduur vergaan
Tijd weet van slaap nocht rusten
zie ’t zonlicht op zijn baan
groepje mannenkoor en laat u niets gelusten
voor gij hebt gedaan
Werk, want de nacht zal dalen
en eer uw hart ’t vermoedt
werk door dan, ook bij ’t stralen
van de middaggloed
Uit al uw macht gedurig
volbracht, wat gij ook doet
Een geest getrouw en vurig
maakt uw arbeid zoet
Werk, want het rustuur nadert
zie, hoe het westen wacht
van gouden glans dooraderd
haast komt nu de nacht
Zo keert ons licht tot duister
wordt macht’loos onze kracht
Maar ’t werk houdt eeuwig luister
in de Heer volbracht

Lied 08
Titel: Ik bouw op U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jean Sibelius
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
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 voelen
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

Lied 09
Titel: Beveel gerust uw wegen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans
(Nederlandse) Tekst: Bernard ter Haar
Uitvoering: Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst
Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan
Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond’ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit
Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast

Lied 10
Titel: Er is een God die hoort
Arrangement: J. de Graaff, Rieks van der Velde
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: J. Pel
Uitvoerende: Mannenkoren Ijsselmuiden-Grafhorst, 'Looft den Heer', The Martin Mans Formation &
samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Deventer - Lebuinuskerk
Tekst
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.
God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard’,
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.
Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.

Lied 11
Titel: Vrucht dragen
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Joyce Naylor
(Nederlandse) Tekst: Henriette Maaijen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst
Hier mag ik staan, kwetsbaar en klein
maar met verlangen in 't hart
om dienstbaar voor U en de Vader te zijn
en trouw te doen wat Hij vraagt.
Blijmoedig te leven, heilig en rein
en lief te hebben als U
U riep mijn naam, hebt mij gesteld
om vruchten te dragen voor Hem.
Die woorden hebt U meerd're malen gespeld
en nu mag 'k er zeker van zijn,
dat al wat de Vader U heeft verteld,
tot bloei zal komen in mij
U bent de wijnstok, ik ben de rank
laat mij in U blijven Heer.
Dan worden de vruchten in mij als een drank
die vloeien zal tot Zijn eer.
En bloeien de bloesems steeds open als dank
voor al wat U in mij deed.

Lied 12
Titel: Ik wil jou van harte dienen
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: Richard Gillard
Tweede componist: Rikkert Zuiderveld
Uitvoerende: Sopraan, Hadassah & samenzang
Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang
Opname: Breda - Grote Kerk
Tekst
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.
Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Lied 13
Titel: Laat mij zijn een instrument
Arrangement: Jan Mulder & Vincent van Dam
Eerste componist: Willy Appermont
Tweede componist: R. de Jong
Uitvoerende: Joy
Uitvoering: Koorzang
Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek
Tekst
Laat mij zijn een instrument,
Heer, in Uw hand
en gebruik mij waar Gij wilt,
dat ik U dienen zal.
Geef mij een open hart,
dat ’t stille schreien hoort
en laat mij helpen waar,
’t leven zo zwaar schijnt te zijn.
Laat mij steeds wijzen Heer,
naar Uw genadetroon,
hulp, troost en plaats is daar,
bereid door Uwe Zoon.
Laat mij zijn een brandend licht,
stralend door U,
schijnend in de duisternis,
waarin zovelen gaan.
Dat ‘k altijd spreken zal,
over Uw liefdedaag
en Uw vergeving,
die zondaren op doet staan.
Geef dat ik anderen,
brengen mag aan Uw voet
en maakt mijzelf bereid,
mijn weg met U te gaan.
Vader, ik wil U danken,
dat Gij gaf Uw Zoon,
stervend voor verlorenen,
droeg Hij mijn zondeloon,
daar Hij verlaten werd,
alleen en eenzaam was.
Dat nimmer ik meer zo,
door U verlaten zou zijn.
Laat mij dan leven Heer,
getuigend van Uw gena,
Gij zijt mijn Heer en God,
die leeft en leven geeft.

Lied 14
Titel: Samen werken
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Bill Gaither
Uitvoerende: Gospelkoren, Rijssens Mannenkoren & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,
schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt Uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk,
één zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor door U apart is gezet,
vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

