Lied 01
Titel: Oh happy day
Arrangement: Edwin R. Hawkins
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Sharon Kips, Concertante, Musica & samenzang
Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang
Opname: Den Haag - Grote Kerk
Tekst:
Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.
When Jesus washed,
oh when He washed,
when Jesus washed,
He washed the sins away.
Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.
Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.
When Jesus washed,
oh when He washed,
when Jesus washed,
He washed the sins away.
Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.
He taught me how to watch,
fight and pray,
fight and pray
and live rejoicing,
ev’ry day,
ev’ry day.
Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.
When Jesus washed,
oh when He washed,
when Jesus washed,
He washed the sins away.
Oh happy day,

oh happy day,
oh happy day.
He taught me how to watch,
fight and pray,
fight and pray
and live rejoicing,
ev’ry day,
ev’ry day.
Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.

Lied 02
Titel: Hoe groot zijt Gij
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Ichtus & At Once
Uitvoering: Koor en Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst:
O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Lied 03
Titel: Psalm 139
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst:
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.
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.
Waar zou ik vluchten voor uw Geest
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden

Lied 04
Titel: Er is een land van louter licht (Gez. 290)
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Engels volkslied
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Willemijn de Munnik
Uitvoering: Wissel en samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Er is een land van louter licht
waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.
God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn

Lied 05
Titel: Heft op uw hoofden, poorten wijd
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
Heft op uw hoofden, poorten wijd
Wie is het, die hier binnenrijdt
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid
en Heiland vol barmhartigheid
Hij geeft de wereld 't leven weer
Juicht blijde, zingt uw God ter eer
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnengaat
Heft op uw hoofden, poorten wijd
Elk hart zij Hem ter woon bereid
De palmen van uw eerbied spreidt
de weg langs, die uw Koning rijdt
Hij komt tot u met troost en vree
en brengt u heil en liefde mee
Geprezen zij de Heer
Hij geeft u 't leven weer

Lied 06
Titel: Het zal zijn in het laatste der tijden
Arrangement: M den Toom
Eerste componist: F Mehrtens
Uitvoerende: Studentenkoor Panoplia
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren
zich tot God en elkaar te bekeren
Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods
tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven
En een smidse van 't huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht
Niemand zal meer een wapen hanteren
maar zij groeten elkaar in het heldere licht
van de waarheid die eindelijk zal dagen
over mensen van zijn welbehagen

Lied 07
Titel: Jubilate Deo
Eerste componist: C V Stanford
Uitvoerende: Leidsche Cantorij
Uitvoering: Koorzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
O be joyfull in the Lord
all ye Lands
serve the Lord with gladness
and come before his presence with a song
Be ye sure that the Lord he is God
It is he that hath made us
and not we ourselves
We are his people
and the sheep of his pasture
O go your way
into his gates
with thanksgiving
and into his courts
with praise
Be thankfull unto him
and speak good
of his name
For the Lord is gracious
hele koor inzet sopranen
His mercy is everlasting
and his truth
endureth
from generation
to generation
Glory be to the father
and to the son
and to the holy Ghost
as it was in the beginning
is now
and ever shall be
world without end
world without end
world without end
world without end
Amen

Lied 08
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 09
Titel: Psalm 118 : 9 en 1
Arrangement: B Noteboom
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Confianza
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
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 zeeg'nen u uit 's Heren woning
wij zegenen u al tezaam
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 de Heer vreest, laat het horen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid

Lied 10
Titel: Lichtstad met uw paarlen poorten
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: M A Alt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Gaat door!
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Lied 11
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 12
Titel: Zingen maakt blij
Eerste componist: Jan Visser
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Copyrights: © Unisong Music Publ.
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst:
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
Ben je alleen of heb je verdriet
Lijkt het soms net of niemand je ziet
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Lied 13
Titel: 'k Heb geloofd en daarom zing ik
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: J Mathijsen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
'k Heb geloofd en daarom zing ik
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht,
Lam Gods dat de zonde wegneemt,
lam van God, voor ons geslacht
Ja, 'k geloof en daarom zing ik
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon van mensen,
o kom spoedig in Uw kracht.
op de hemelwolken weder.
Kom Heer Jezus, kom, ik wacht

Lied 14
Titel: Now let us all praise God and sing
Arrangement: Martijn Zonnenberg
Eerste componist: Gordon Young
(Nederlandse) Tekst: Gordon Young
Uitvoerende: Projectkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Maasland - Oude Kerk
Tekst:
Now let us all praise God and sing
Our great redeemer's praise
That we may all with one accord
Our joyful voices raise
Sing Alleluia, sing Alleluia
Sing Alleluia, sing Alleluia
All ye servants of the Lord
Praise Him forever
Sing Jehovah's mighty power
Praise Him forever
Sing of His righteousness
Praise Him forever
So let us all praise God and Sing
Our great Redeemer's praise
That we may all with one accord
Our joyful voices raise
Sing Alleluia, sing Alleluia
Sing Alleluia, sing Alleluia
Sing Alleluia

