Lied 01
Titel: Save us, o Lord
Eerste componist: Edward Bairstow
Uitvoerende: Koor Cappella
Uitvoering: Koorzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst
Save us o Lord waking
Guard us sleeping
That awake we may watch
with Christ
And asleep we may rest
in peace
Save us o Lord waking
Guard us sleeping
That awake we may watch
with Christ
And asleep we may rest
in peace
Save us waking
Guard us sleeping
Save us waking
Guard us sleeping
That awake we may watch
That awake we may watch
That awake we may watch
That awake we may watch
may watch with Christ
And asleep we may rest, and
Save us o Lord waking
Guard us sleeping
That awake we may watch
with Christ
And asleep we may rest
in peace
We may rest
We may rest
in peace
we may rest
in peace
May rest,

may rest in peace

Lied 02
Titel: Van U wil ik zingen
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor Holten & samenznag
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Hoogeveen - de Opgang
Tekst
Van U wil ik zingen, wien d’eng’len omringen,
al juichend getuigen Uw goedheid o Heer.
‘k Wil loven en danken met woorden en klanken
en prijzen Uw goedheid en liefde steeds weer.
Moog immer mijn harte in vreugd’ en in smarte,
zich leren te keren o God tot Uw troon.
Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen,
tot ‘k Vader benader der engelen troon.
Moog hier dan mijn zingen Uw heem’len doordringen
en jub’lend zich mengen met hemelse toon.
Tot ‘k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven,
als ‘k juichend zal staan bij Uw stralende troon.

Lied 03
Titel: Daarom behoor ik Jezus (EL 208)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: N.J. Clayton
Uitvoerende: Gospel Unlimited, Adonai & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Zaltbommel - Maartenskerk
Tekst
Jezus, mijn Heer, zal mij nooit begeven,
in angst en nood werd ‘k tot Hem gedreven.
Hij schonk gena en maakte mij vrij,
daarom behoor ik Hem.
Daarom behoor ik Jezus,
Hem ben ik toegewijd.
Hij maakt bereid mij hier op aard’,
voor d’ eeuw’ge heerlijkheid.
‘k Wist mij verloren in schuld en zonden,
maar werd door Jezus’ liefde gevonden.
Hij trok mij op uit schande en nood,
daarom behoor ik Hem.
Daarom behoor ik Jezus,
Hem ben ik toegewijd.
Hij maakt bereid mij hier op aard’,
voor d’ eeuw’ge heerlijkheid.
Vrede en vreugde vult nu mijn leven,
steeds heeft de Heiland meer om te geven.
‘k Ben nu gered, maar ’t kostte Zijn bloed,
daarom behoor ik Hem.
Daarom behoor ik Jezus,
Hem ben ik toegewijd.
Hij maakt bereid mij hier op aard’,
voor d’ eeuw’ge heerlijkheid.

Lied 04
Titel: Heilig, heilig, heilig
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Bacchus Dykes
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst
Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
vroeg in de morgen
word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt
Heilig, heilig, heilig
Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde
verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt

Lied 05
Titel: Here Jezus om Uw woord
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johann Rudolf Ahle
Tweede componist: Ad den Besten
Uitvoerende: Choral Voices & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst
Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.
Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.
O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Lied 06
Titel: Hier in Uw heiligdom (Opw. 245)
Eerste componist: Graham Kendrick
Uitvoering: Samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst
Hier in Uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt Uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als Uw Geest ons trekt tot U.
Rein door Uw zuiver bloed ,
met zekerheid,
dat wij geborgen in Uw liefde zijn.
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart,
op de roepstem van Uw Geest.
Heer, ik wil horen,
Uw zachte stem,
laat and’re stemmen in mij zwijgen.
Open mijn ogen Heer,
opdat ik het licht,
van Uw aangezicht zal zien.

Lied 07
Titel: Elke knie moet buigen
Eerste componist: William Henry Monk, Daniël Rouwkema
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Choral Voices & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst
Elke knie moet buigen, Jezus is de Heer,
alle tong belijden, Hem alleen de eer,
alles moet Hem zingen in een groot akkoord,
Licht van den beginne, en Gods eerste woord.
Om Zijn naam te schrijven waar wij mensen gaan,
om ons bij te blijven koos Hij ons bestaan,
Hij heeft het voldragen als een trouwe knecht,
zelfs de dood verslagen, in Gods hand gelegd.
Eenmaal zal Hij komen, wordt Zijn heil van kracht,
dan is aan de hemel voortaan alle macht,
alle aardse kronen sieren dan Zijn hoofd,
wij bezingen nu al wat ons is beloofd.

Lied 08
Titel: Psalm 103
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst
Zoals een vader liefdevol Zijn armen,
slaat om Zijn kind, omringt ons met erbarmen,
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van Zijn stem.
Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en Zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die Zijn verbond betrachten,
van Zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Lied 09
Titel: Wie op Uw woord vertrouwd
Arrangement: Daniël Rouwkema
Eerste componist: Kenneth Naylor
Tweede componist: Sytze de Vries
Uitvoerende: Choral Voices
Uitvoering: Koorzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst
Wie op uw Woord vertrouwt, o God,
als schild tegen het kwaad,
aanschouwt Uw liefde in het licht,
dat hier te branden staat.
Gij houdt Uw vleugels uitgebreid,
als schuilplaats voor de nacht.
Uw mantel van barmhartigheid,
is ons een goede wacht.
Zegen dit huis, waarin het licht,
de duisternis weerspreekt.
Waar dromen worden tot gebed,
dat ooit Uw rijk aanbreekt.
Waar Uw gemeente adem schept,
zich aan de lofzang laaft,
zij zingend van Uw geest geniet
en zich reisvaardig maakt.
Gezegend huis, dat op U bouwt
en torent in de tijd,
dat reikhalst naar de stad van goud,
naar vrede wereldwijd.
Godlof, in onze steenwoestijn,
biedt Gij Uw looftocht aan.
Roep ons tot pelgrims die van hier,
gezegend verder gaan.

Lied 10
Titel: Wat de toekomst brengen moge
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals
Uitvoering: Samenzang
Opname: Uden - R K Kerk
Tekst
Wat de toekomst brengen moge
mij geleidt des Heren hand
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed
Heer, ik wil uw liefde loven
al begrijpt mijn ziel U niet
Zalig hij, die durft geloven
ook wanneer het oog niet ziet
Schijnen mij uw wegen duister
zie, ik vraag U niet: waarom
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in uw hemel kom
Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land

Lied 11
Titel: Er is een Verlosser
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Melody Green
(Nederlandse) Tekst: Anneke Muurling
Uitvoerende: Women in Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst
Er is een Verlosser
Jezus, Zoon van God.
Kostbaar Lam van God, Messias,
heilig God is Hij.
Jezus, mijn Verlosser
niemand is aan U gelijk.
Kostbaar Lam van God, Messias,
maakt van zonden vrij.
Dank U, o mijn Vader
U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
Ja, de dag zal komen
dat ik Jezus zie.
Dan zal ik mijn Koning
dienen voor eeuwig en eeuwig
Dank U, o mijn Vader.
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan
Dank U, o mijn Vader
U gaf Uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat
het werk op aarde is gedaan

Lied 12
Titel: Jezus leven van mijn leven
Arrangement: Martin Zonnenberg, koorbew Willem H. Zwart
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Emanuel Weisz
Uitvoerende: Praise Him & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bergen op Zoom - Grote- of St. Gertrudiskerk
Tekst
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in den bangsten zielenood,
opdat ik niet hoop’loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven.
Duizend, duizend maal o Heer,
zij u daarvoor dank en eer.
Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Lied 13
Titel: Mijn Jezus is de Heiland
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Edam - Grote Kerk
Tekst
Mijn Jezus is de Heiland
en redder van 't heelal,
Hij heeft de dood verslagen
en roept ons uit het dal
tot ongekende hoogte;
de hemel is zijn huis.
Wie hem kent als verlosser,
die brengt hij veilig thuis.
Hij heeft voor ons geleden,
aan 't kruis van Golgotha,
dat kruis schenkt ons het leven,
zijn bloed geeft ons gena.
Hij leidt ons door het leven,
Hij leidt ons door de dood,
Hij zal ons vrede geven,
Hij is het morgenrood.

Lied 14
Titel: God maakt vrij
Arrangement: Andre Bijleveld
Eerste componist: P. Baloche
Tweede componist: Elly Zuiderveld
Uitvoerende: Gospelkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Hilversum - Oud Katholieke Kerk St. Vitus
Tekst
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam,
U geeft ons genade U roepen wij aan.
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam,
U geeft ons genade U roepen wij aan.
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee,
heel de wereld ziet het.
God maakt vrij,
God maakt vrij,
in die hoop,
leven wij,
ons verdriet,
wordt een lied,
God maakt vrij,
God maakt vrij.
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt,
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee,
heel de wereld ziet het,
heel de wereld ziet het
God maakt vrij,
God maakt vrij,
in die hoop,
leven wij,
ons verdriet,
wordt een lied,
God maakt vrij,
God maakt vrij.
God maakt vrij.

God maakt vrij.
God maakt vrij.
God maakt vrij.

