Lied 01
Titel: Als de Heiland zal verschijnen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst
Als de Heiland zal verschijnen
in glorie op aard,
met Zijn kind'ren,
al de Zijnen om zich heen geschaard.
O, dan zullen zij juichen
rondom Jezus' troon;
's Heren lof dan vermelden,
zo heerlijk en schoon.
Als het lam Gods op de wolken
van zuid en van noord
zal verzaam'len uit de volken,
wie Hem toebehoort
O, dan zullen zij juichen
rondom Jezus' troon;
's Heren lof dan vermelden,
zo heerlijk en schoon.
O, dan zullen zij juichen
rondom Jezus' troon;
's Heren lof dan vermelden
zo heerlijk en schoon.

Lied 02
Titel: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg
Eerste componist: Freylinghausen 1741 traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst
Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust
zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here
Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht
als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven

Lied 03
Titel: a. Psalm 90 b. O God die droeg ons voorgeslacht c. Psalm 90
Arrangement: Willem Hendrik Zwart
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: a,c. Willem Johan van der Molen b. Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst
a.
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
b.
O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis
bewijs ook ons uw trouw en macht
wees eeuwig ons tehuis
Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid
altijd dezelfde, die Gij waart
de God der eeuwigheid
De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom
ze zijn als gras, door zon verdord
vervluchtigd als een droom
c.
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 04
Titel: Veilig in Jezus' armen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: William Howard Doane
(Nederlandse) Tekst: M S Bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Rotterdam / Laurenskerk
Tekst
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Jezus mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Lied 05
Titel: Psalm 118: 1 en 9
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid
Laat, Israël, uw lofzang rijzen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit zij het lied der priesterkoren
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Gij, die den Heer vreest, laat het horen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit is de dag, die God deed rijzen
juicht nu met ons en weest verblijd
O God, geef thans uw gunstbewijzen
geef thans het heil door ons verbeid
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam
Wij zeegnen u uit 's Heren woning,
wij zegenen u al tezaam.

Lied 06 - Medley
Titel: a.Looft God die zegent al wat leeft b.Lof zij den Heer b.Grote God wij loven U
Arrangement: a,b,c.Martin Zonnenberg
Eerste componist: a.Johan Crüger, 1652 b.Traditional c.18e eeuw
(Nederlandse) Tekst: a.Jan Willem Schulte Nordholt b.Jan Wit c.Helene Swarth
Uitvoerende: Mannenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
a.
Looft God, die zegent al wat leeft
der heemlen Heer is Hij
die tussen ons zijn woning heeft
Die ver is, is nabij
Looft God, want Hij spreekt onze taal
Hij troont op onze lof
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof
b.
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Laat ons naar hartelust zingen
en blij musiceren
Komt allen saam
psalmzingt de heilige naam
looft al wat ademt de Here
c.
Grote God, wij loven u
Heer, o sterkste aller sterken
Heel de wereld buigt voor u
en bewondert uwe werken
Die gij waart ten allen tijd
blijft gij ook in eeuwigheid
Heer, ontferm U over ons
open uwe Vaderarmen,
Stort uw zegen over ons
neem ons op in uw erbarmen
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
daarom roepen wij U aan
Heer, ontferm u
Heer ontferm u
Heer ontferm u over ons

Lied 07
Titel: Rots waaruit het leven welt
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem baranrd
Uitvoering: Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Rots waaruit het leven welt
berg mij voor het wreed’ geweld
laat het water met het bloed
dat Gij stort in overvloed
als een bron van Sion zijn
die ontspringt in de woestijn
Als ik eens het leven laat
en de adem mij ontgaat
als mijn oog gebroken is
als mijn ziel gedoken is
in de dorre doodsvallei
o Gij rots, wees mij nabij

Lied 08
Titel: Groot is Uw naam
Eerste componist: A Lvov
(Nederlandse) Tekst: Wim van Galen
Uitvoerende: Mannenkoor Valerius
Uitvoering: Koorzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
O, God Almachtige
koning der wereld
Groot is uw naam o Heer
in eeuwigheid
Laat alle volken
uw werk en almacht loven
Juichen voor u
in uw heerlijkheid
O, God Almachtige
koning der wereld
Groot is uw naam o Heer
in eeuwigheid
Laat toch niet varen
de werken uwer handen
Toon ons uw grote
barmhartigheid
O, God Almachtige
koning der wereld
Groot is uw naam o Heer
in eeuwigheid
Hemel en aarde
verkondigen uw glorie
Groot is uw naam
Groot uw majesteit

Lied 09
Titel: Volle verzeek’ring
Arrangement: Martn Zonnenberg
Eerste componist: J F Knapp
(Nederlandse) Tekst: J F Knapp
Uitvoerende: Remco hakkert en samenzang
Uitvoering: Solo en Samenzang
Opname: Steenwijk - Grote Kerk
Tekst
Volle verzeek'ring, Jezus is mijn
Wat schenkt dat rust aan 't volgzaam gemoed
In Hem zal 'k zalig, zalig steeds zijn
wedergeboren door Jezus' bloed
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Volle verlossing, om vrij te zijn
‘k mag alles leggen in Zijne hand
Het hart naar boven, ’t oog hemelwaarts
zo Jezus volgen naar ’t vaderland
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Volle bewustheid, Hij leeft voor mij
dit geeft mij blijvend heerlijk genot
'k Mag altijd wand'len aan Jezus' zij
'k Mag nu steeds leven voor mijne God
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn
Dit is mijn vreugde, altoos te zijn
in mijne Heiland, Jezus is mijn

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: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: J W Franck
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Verlos mij van mijn bange pijn
Zie, heel mijn hart staat voor u open
en wil, o Heer, uw tempel zijn
O Gij, wien aard' en hemel zingen
verkwik mij met uw heil'ge gloed
Kom met uw zachte glans doordringen
o Zon van liefde, mijn gemoed
Vervul, o Heiland, het verlangen
waarmee mijn hart uw komst verbeidt
Ik wil in ootmoed U ontvangen
mijn ziel en zinnen zijn bereid
Blijf in uw liefde mij bewaren
waar om mij heen de wereld woedt
O, mocht ik uwe troost ervaren
doe intocht, Heer, in mijn gemoed

Lied 12
Titel: Mijn hart wacht stil op U, o Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Copyrights: Joh. de Heer & Zn.
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst
Mijn hart wacht stil op U, o Heer
uw komst verwacht ik, meer en meer
uw liefde houdt mijn ziel gevangen
Naar U gaat al mijn vreugde uit
ik wacht op U, wacht als een bruid
reikhalzend hunkert mijn verlangen
Met heel mijn hart verwacht ik, Heer
uw komst, de grote ommekeer
hoe vrolijk zal ik U ontvangen
Gij die mijn allerliefste zijt
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt
vervul mijn allerdiepst verlangen

Lied 13
Titel: Jezus komt voor jou
Eerste componist: Regi Stone
(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras- van Slooten
Uitvoerende: New Creation
Uitvoering: Koorzang
Opname: Harlingen - Grote Kerk
Tekst
Jezus kwam deze dag,
Jezus kwam in de nacht,
een mensenzoon, maar Godd’lijk Kind,
uit liefde naar ons toegebracht,
voor wie Hem zoekt en Hem bemint.
Jezus kwam voor jou,
Jezus komt voor jou,
dat ook jouw hart Hem binnenlaat,
dus stel je voor Hem open.
Jezus kwam voor jou,
Jezus kwam voor jou
en Jezus komt voor jou.
Licht schijnt in de nacht,
licht schijnt in de nacht
en het Kind slaapt zacht
en het Kind slaapt zacht.
De Vredevorst, een heilig Kind,
een wonder naar ons toegebracht,
voor wie Hem zoekt en Hem bemint.
Jezus kwam voor jou,
Jezus komt voor jou,
dat ook jouw hart Hem binnenlaat,
dus stel je voor Hem open.
Jezus kwam voor jou,
Jezus kwam voor jou
en Jezus komt voor jou.
Geef Hem je hart en Hij zal al Zijn liefde je geven,
Zijn hoop en kracht zal in je zijn,
ontvang Hem in je leven.
Jezus kwam voor jou,
Jezus komt voor jou,
dat ook jouw hart Hem binnenlaat,
dus stel je voor Hem open.
Jezus kwam voor jou,
Jezus kwam voor jou
en Jezus komt voor jou.

Lied 14
Titel: Uren, dagen, maanden, jaren
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoerende: Zeeuws koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst
Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen
Ach, wij vinden, waar wij staren
niets bestendigs hier beneen
Op de weg, die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft
Al het heden wordt verleden
schoon 't ons toegerekend blijft
Zijn Gods wegen donker, duister
mens, omsluier uw gezicht
want wat komt is vol van luister
oogverblindend, louter licht
Waar, wanneer, kan niemand weten
dat het komen zal, staat vast
is voorzegd door de profeten
licht dat wereldwijd verrast

