Lied 01
Titel: Houd me dicht bij U
Arrangement: Vincent Dam
Eerste componist: Kelly Carpenter
(Nederlandse) Tekst: Mireille Schaart
Uitvoerende: Joy
Uitvoering: Koorzang
Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek
Tekst:
Houd me dicht bij U,
aat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar Uw vriendschap Heer.
U alleen begrijpt,
wat ik nodig heb,
Uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in Uw armen neemt.
Leid mij naar Uw hart,
breng mij terug naar U.
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen,
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.
Houd me dicht bij U,
laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer,
verlangend naar uw vriendschap Heer.
U alleen begrijpt,
wat ik nodig heb,
Uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in Uw armen neemt.
Leid mij naar Uw hart,
breng mij terug naar U.
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen,
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.
U bent mijn doel,
U bent mijn hartsverlangen,
U bent mijn doel,
houd mij heel dicht bij U.
Houd mij heel dicht bij U.

Lied 02
Titel: Machtig God sterke rots
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
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 03
Titel: Psalm 66: 1 en 7
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoering: Samenzang
Opname: Apeldoorn - Loolaankerk
Tekst:
Breek, aarde, uit in jubelzangen
Gods glorierijke naam ter eer
Laat van alom Hem lof ontvangen
Geducht zijn uwe daden, Heer
Uw tegenstanders, diep gebogen
aanvaarden veinzend uw beleid
Heel d'aarde moet uw naam verhogen
psalmzingen uwe majesteit
De naam des Heren zij geprezen
Hij, die getrouw is en nabij
heeft mijn gebed niet afgewezen
De Heer is goed geweest voor mij

Lied 04
Titel: Looft de Heer, want Hij is goed
Arrangement: Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Lelystad & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Bolsward - Martinikerk
Tekst:
Looft den Heer, want Hij is goed,
halleluja.
Looft Hem met een blij gemoed,
halleluja.
Want Zijn goedertierenheid,
halleluja.
Zal bestaan in eeuwigheid,
halleluja.
Looft Gods wijsheid, door Zijn woord,
halleluja.
Bracht Hij al de heem’len voort,
halleluja.
Want Zijn goedertierenheid,
halleluja.
Zal bestaan in eeuwigheid,
halleluja.
Geef de God des hemels eer,
halleluja.
Lof zij aller scheps’len Heer,
halleluja.
Want zijn goedertierenheid,
halleluja.
Zal bestaan in eeuwigheid,
halleluja.

Lied 05
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 06
Titel: Op weg naar het Huis van de Heer
Eerste componist: Henk van der Maten
(Nederlandse) Tekst: Henk van der Maten
Uitvoerende: Mannenkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Hoor hoe het klinkt om ons heen
Wij zijn op weg naar het huis van de Heer
Pelgrims zij zingen hun lied
op weg naar het huis van de Heer
Daar zijn de poorten te zien
van de stad Jeruzalem
Daar woont de Heer in zijn huis
komen zijn kinderen thuis
Hoor het gebed voor die stad
bid voor het huis van de Heer
Vraag om vrede en recht
Heb lief in het huis van de Heer
Bid om shalom voor zijn volk
Vraag de Heer om vrede
Wens om het huis van de Heer
het goede, tot zijn eer
Zing met de pelgrims dit lied
Wij zijn op weg naar het huis van de Heer
Ga en loop mee in hun spoor
op weg naar het huis van de Heer
Daar zijn de poorten te zien
van de stad Jeruzalem
Daar woont de Heer in zijn huis
komen zijn kinderen thuis
in het huis van de Heer.

Lied 07
Titel: Heer van mijn hart
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Twila Paris
(Nederlandse) Tekst: Henk Rothuizen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Heer van mijn hart
Heer van mijn hart,
ik kniel aanbiddend
in de schaduw van uw troon
Heer van mijn hart
Heer van mijn hart
in uw nabijheid klinkt één lied
U alleen bent Heer
Heer van mijn hart
Heer van mijn hart,
ik kniel aanbiddend
in de schaduw van uw troon
Heer van mijn hart
Heer van mijn hart
in uw nabijheid klinkt één lied
U alleen bent Heer

Lied 08
Titel: Hosanna, hosanna, de Koning komt
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Evert van der Poll
(Nederlandse) Tekst: Evert van der Poll
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Hosanna, hosanna, de Koning komt,
in de naam van de God van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning komt,
in de naam van de God van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël
Wees welkom, wees welkom o Vredevorst
in de naam van de God van Israël
Wees welkom, wees welkom o Vredevorst
in de naam van de God van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël
Gij geeft ons het leven en overvloed,
in de naam van de God van Israël
Gij geeft ons het leven en overvloed,
in de naam van de God van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël
Hosanna, hosanna, de Koning van Israël

Lied 09
Titel: Psalm 96
Arrangement: Gerard de Wit
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Dutch Baroque
Uitvoering: Koorzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Zingt, zingt een nieuw gezang
Zingt zingt een nieuw gezang
den Here
Zingt zingt een nieuw gezang
Zing aarde, zing dien God ter ere
Zing aarde, zing dien God
Looft 's Heren naam
Looft 's Heren naam
met hart en mond
Looft 's Heren naam met hart en mond
Vermeldt zijn heil op 't wereldrond
Vermeldt zijn heil
op 't wereldrond
dat dag aan dag zijn roem vermeere
inzet alten daarna ten
Zijn roem vermeere, vermeere
Zo zal zijn koninkrijk beginnen
De Rechter rijdt de wereld binnen,
Hij richt de aarde naar zijn recht,
het pleit der volken wordt beslecht.
Zijn trouw en waarheid overwinnen.

Lied 10
Titel: Laat ons samen een zijn
Eerste componist: Kinga Bán, Frans Korpershoek & Adrian Roest
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Heer U bent Eén, El Elohim
als God de Vader, Zoon en Geest.
U laat volmaakte eenheid zien,
die er altijd is geweest.
Drie-enig God, U maakt ons één,
als kerk die van vergeving leeft.
U brengt ons samen, U alleen,
door de eenheid van de Geest.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
voor de glorie van uw naam.
Niemand is minder, niemand meer;
wij zijn gegeven aan elkaar,
door Jezus Christus onze Heer
die ons liefheeft en aanvaardt.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
voor de glorie van uw naam.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
voor de glorie van uw naam.
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk
door de kracht van de liefde.
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt
voor de glorie van uw naam.

Lied 11
Titel: Zie ons wachten aan de stromen
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: G H bates
(Nederlandse) Tekst: M S bromet
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo
Uitvoering: koor en samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Zie ons wachten aan de stromen
aan de oevers der rivier
straks zal onze Bootsman komen
en wij varen af van hier
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Door de kille, kille stromen
gaan wij naar het Godspaleis
’t eng’lenlied klinkt uit de verte
en verkwikt ons op de reis
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar ‘eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt
Velen, die wij hier beminden
zijn ons reeds vooruit gegaan
straks, vereend met hen voor eeuwig
zullen w’ook voor Jezus staan
Hoe de storm ook moge woeden
op de reis naar d’ eeuwigheid
Jezus is de trouwe Bootsman
die ons altijd veilig leidt

Lied 12
Titel: O wat een dag
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk
Tekst:
Binnenkort komt de dag,
dat ik Hem begroeten mag
Mijn problemen zijn voorbij,
Jezus komt en ’k weet dat Hij,
mij een plaats heeft bereid,
vrede tot in eeuwigheid.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Alle zorgen voorbij,
want ook dat beloofde Hij
En geen ziekte en geen pijn,
geen verdeeldheid zal er zijn
Maar wij juichen voor de troon,
zijn voor altijd bij Gods Zoon
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, wat een dag
als ik Hem begroeten mag
en voorgoed naar Hem zal gaan,
oog in oog met Hem zal staan.
En Hij leidt mij aan zijn hand
naar het lang beloofde land.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn
zal dat zijn

Lied 13
Titel: Eens zal op de grote morgen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Arie Pronk
(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid
Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend,
kleur of ras is niet belangrijk
maar Gods gunst aan ons verleend
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die majesteit
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid

Lied 14
Titel: De grote dag breekt weldra aan
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Fr. Charles Maker
(Nederlandse) Tekst: Henk van 't Veld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
De grote dag breekt weldra aan
het einde van de tijd
Wees nuchter hier in uw bestaan
en houd in de gebeden aan
in hoge waakzaamheid
Laat als u spreekt uw woord steeds zijn
een echo van Gods stem
en laten diensten, groot en klein
een weerschijn van Gods daden zijn
verricht in kracht van Hem
In alles zij Gods eer gebracht
aan Hem de lof gewijd
Hij schenkt in Christus u de kracht
Hem zij de heerlijkheid, de macht
tot in al' eeuwigheid.

