Lied 01
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 02
Titel: Psalm 100
Arrangement: K J mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Orolius & Close Singers Ensemble
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk
Tekst
Juich aarde, juich alom den Heer
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer
Komt, nadert voor Zijn aangezicht
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht
Gaat tot Zijn poorten in met lof
Met lofzang in Zijn heilig hof
Looft Hem aldaar met hart en stem
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem
Want goedertieren is de Heer
Zijn goedheid eindigt nimmermeer
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht

Lied 03
Titel: Machtig God, sterke Rots
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst
Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.
Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,
niemand is als U.
Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lied 04
Titel: Dank, dank nu allen God
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Johann Cruger
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoerende: Mannekoor Valerius
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood
Lof, eer en prijs zij God
die troont in ’t licht daar boven
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk
het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk

Lied 05
Titel: Ik wandel in het licht met Jezus
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: Traditional
Copyrights: © Glorieklokken
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
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, ‘k 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 06
Titel: Het lied van het begin
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Wim ter Burg
Tweede componist: Hanna Lam
Uitvoering: Samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis.
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.
In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.
In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.
In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden,
wijzen zij wegen en tijden aan.
In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in 't water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren elk naar zijn soort.
In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Lied 07
Titel: Ook voor mij
Eerste componist: Dick van Luttikhuizen
Uitvoerende: Hollands Meisjeskoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Laat Uw Zoon, door U gezonden,
ook voor mij gekomen zijn.
Maak mij vrij door Zijn verlossing,
maak mij door Zijn offer rein.
Laat Zijn komst op deze aarde,
mij tot zegen zijn, o Heer.
Wees mij om Zijn naam genadig,
maak mij levend tot Uw eer.
Laat mij door genade weten,
Jezus droeg mijn schuld en Hij,
redde door Zijn dood en lijden,
vele and’ren, maar ook mij.
Ja, dan weet ik van verlossing,
door Uw Geest en door Uw woord.
Hij is ook voor mij gekomen,
‘k heb het zelf van Hem gehoord.
Ja, dan ben ik vrij van zonden,
vrij van satan, hel en graf,
omdat Christus kwam op aarde,
ook voor mij Zijn leven gaf.
Ja dan zal ik eeuwig zingen,
't is alleen door U, o Heer,
om het eeuwig welbehagen,
God Drieënig, U de eer.
Amen.

Lied 08
Titel: Hemelse Vader (JdH 931)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jack W. Hayford
Tweede componist: Gerard Breas
Uitvoering: Samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Hemelse Vader, wij brengen U de eer,
buigen ons samen voor uwe troon terneer.
U bent de Koning, U zij de eer, de kracht,
kom met Uw glorie Heer, met Uwe liefd' en macht.
Vul heel de aarde met macht en majesteit,
verdrijf het duister door uw aanwezigheid.
Uw wil geschiede, ja vestig hier uw troon;
vestig o Vader, uw rijk door uwe Zoon.
Nu en voor eeuwig bezingen wij uw macht,
Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht.
Jezus zal heersen ook nu in onze tijd,
Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid.

Lied 09
Titel: Psalm 42
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor Salomo, Hollands Meisjeskoor & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
’t Hijgend hert der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ’t genot,
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer,
God des levens, ach wanneer,
zal ik naad’ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen.
Maar de Heer zal uitkomst geven,
hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k zal zijn lof zelfs in den nacht,
zingen, daar ik Hem verwacht;
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

Lied 10
Titel: Stil maar, wacht maar
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Wim ter Burg
Tweede componist: Michel van de Plas
Uitvoering: Samenzang
Opname: Goes - Maria Magdalenakerk
Tekst
Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder,
water en zonder brood.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Daar is geen zon en geen maan,
daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten,
vol van Zijn heerlijkheid staan.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Zing voor de eeuwige dag,
zing voor Zijn komst en zeg amen.
Zing voor de Heer die ons samen,
daar al van eeuwigheid zag.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Lied 11
Titel: Als een hert
Eerste componist: M Nystrom
Uitvoerende: Auditantennz
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild
Aan U alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U
Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild
Aan U alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U

Lied 12
Titel: Als er vergeving is (Opw. 629)
Eerste componist: Marcel & Lydia Zimmer
Uitvoerende: Gospel Unlimited & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst
Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan,
kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan.
De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
ijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd.
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.
O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet,
ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft
Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

Lied 13
Titel: God vol vergeven
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Michel van der Plas
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Grote Kerk
Tekst
God vol vergeven, wees ons genadig,
zie hoe wij leven ver van Uw licht.
God vol meedogen, zie hoe wij dwalen,
houd onze ogen op U gericht.
Wij zijn vergeten op wie wij lijken,
naar wie wij heten sinds onze doop.
Wij zijn verloren wat wij bezaten,
sinds wij herboren leefden van hoop.
U, onze morgen, houd U niet langer,
voor ons verborgen: keer bij ons weer.
Wees in ons midden met Uw genade,
leer ons weer bidden tot U als Heer.

Lied 14
Titel: O Heer die onze Vader zijt (Gez. 463)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Frederick C. Maker
Uitvoering: Samenzang
Opname: Dordrecht - Grote Kerk
Tekst
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
Leg Heer, uw stille dauw van rust,
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon Uw vrede is.
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart.

