Lied 01
Titel: Diep, diep aan Uwe voeten
Arrangement: Denise Brand
Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Eleven
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Diep, diep aan Uwe voeten,
O Jezus, buig ik neêr,
en' voel de troost, de zoete,
dat gij mij aanneemt, Heer!
Ja, bij het hout des kruises,
rust 't harte, moe en mat,
Het dierbaar bloed van Jezus,
dat is mijn roem en schat.
Vast, vast in Uwe armen,
klem mij, Uw hulp'loos kind;
Gehuld in Uw erbarmen,
ik veil'ge toevlucht vind.
De moeden, zwaar belaad'nen,
de zieken met hun pijn,
geboog'nen slaat Gij gade,
en wilt hun Helper zijn.
Stil, stil zijn in Uw handen,
wil ik, immanuel;
Dan slaakt Gij al mijn banden,
maakt alle dingen wel.
Dan kunt Gij uit mij maken
Een vat, Uw naam ter eer,
opdat ik moge blaken
Van teed're liefde, Heer.
Dicht, dicht, Heer, aan Uw harte,
daar vindt mijn ziel haar lust;
In stormen en in smarten
Ben 'k daar alleen gerust.
Heer, wil mij dieper gronden
In U, de heilsfontein.
Aan U, als rank verbonden,
zal 'k eeuwig d' Uwe zijn

Lied 02
Titel: Psalm 100
Arrangement: Klaas Jan 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: U bent mijn schuilplaats, Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Michael Ledner
Uitvoerende: Zeeuws koor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you
I will trust in you
Let the weak say I am strong
in the strength of the Lord
U bent mijn schuilplaats, Heer
U vult mijn hart steeds weer,
met een verlossingslied
En telkens als ik angstig ben,
steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben,
ben ik sterk in de kracht van mijn Heer
You are my hidingplace
You always fill my heart
with songs of deliverance
whenever I am afraid
I will trust in you

Lied 05
Titel: Ik bouw op U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jean Sibelius
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst:
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam

Lied 06
Titel: Werk want de nacht zal komen
Arrangement: Martin Zonnenberg & Klaas Jan Mulder
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Ichtus, At Once & Samenzang
Uitvoering: Koorzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst:
Werk, want de nacht zal komen
werk van de morgen aan
Laat niet in aardse dromen
’t ochtenduur vergaan
Tijd weet van slaap nocht rusten
zie ’t zonlicht op zijn baan
groepje mannenkoor en laat u niets gelusten
voor gij hebt gedaan
Werk, want de nacht zal dalen
en eer uw hart ’t vermoedt
werk door dan, ook bij ’t stralen
van de middaggloed
Uit al uw macht gedurig
volbracht, wat gij ook doet
Een geest getrouw en vurig
maakt uw arbeid zoet
Werk, want het rustuur nadert
zie, hoe het westen wacht
van gouden glans dooraderd
haast komt nu de nacht
Zo keert ons licht tot duister
wordt macht’loos onze kracht
Maar ’t werk houdt eeuwig luister
in de Heer volbracht

Lied 07
Titel: Majesteit, hier ben ik
Arrangement: Jaap Kramer & Gerbrand Westveen
Eerste componist: Martin Smith
(Nederlandse) Tekst: Gert van de Vijver
Uitvoerende: At Once
Uitvoering: Koorzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst:
Hier ben ik, nederig door uw Majesteit
Onder uw genade zo vrij
Hier ben ik, ik weet ik ben een zondig man
Gezekerd door het bloed van het lam
Ik weet één ding, hoe diep uw liefde voor mij ging
toen U, terwijl U brak
het grootste offer gaf…
Majesteit, Majesteit
Uw liefde vond mij zoals ik ben
Ik was niets, maar ben het levend bewijs
Majesteit, Majesteit
Nooit zal ik dezelfde meer zijn
Ik ben veranderd door uw Majesteit
Hier ben ik, klein door het geschenk wat U geeft
vergeving, zodat ik ook vergeef
Hier sta ik, bevangen door verlangen zo puur
Geheiligd door uw glorie en vuur
Ik weet één ding, hoe diep uw liefde voor mij ging
toen U, terwijl U brak
het grootste offer gaf…
Majesteit, Majesteit
Uw liefde vond mij zoals ik ben
Ik was niets, maar ben het levend bewijs (van uw)
Majesteit, Majesteit
Nooit zal ik dezelfde meer zijn
Ik ben veranderd door uw Majesteit

Lied 08
Titel: De dag door uwe gunst ontvangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Clemens Scholefield
Tweede componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals
Uitvoerende: At Once & Samenzang
Uitvoering: Samenzang & koorzang
Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk
Tekst:
De dag, door uwe gunst ontvangen
is weer voorbij, de nacht genaakt
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt
Die dan, als onze beden zwijgen
als hier het daglicht onderduikt
weer nieuwe zangen op doet stijgen
ginds waar de nieuwe dag onluikt
Zodat de dank U toegezonden
op aard’ nooit onderbroken wordt
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt
Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit

Lied 09
Titel: Stromen van zegen
Arrangement: Denise Brand
Eerste componist: James McGranahan
Uitvoerende: Diane Ranselaar, Nelianne van Loon, Denise Brand, Marieke Meliesie, Bas Diderik en Ilja
Ezinga
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Zutphen - Stadhuis
Tekst:
Er komen stromen van zegen, +piano
Dat heeft Gods woord ons beloofd:
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk, die gelooft.
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer
Er komen stromen van zegen,
Heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer!
Er komen stromen van zegen,
Zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z' ons voortdurend, o Heer!
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer!
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer!
Zend ons die stromen, o Heer!
Stort ze uit!
Zend ons die stromen, o Heer!
soliste Marieke
Nu vallen drupp'len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer!

Lied 10
Titel: Het Tafellied
Arrangement: Jos van der Kooy
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Fokkelien Oosterwijk
Uitvoerende: Koor Cappella
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Amsterdam - Westerkerk
Tekst:
Aan de tafel van uw leven
hebben wij ons hart geheven
tot U, die ons als uw gasten
vraagt van harte toe te tasten,
brood en wijn te willen delen
om te stillen, om te helen
onze honger, onze wonden:
groot geheim, met U verbonden.
Aan het land van angst ontkomen,
door U bij de hand genomen
in een woestenij van vragen
door uw woorden voort gedragen
naar het nieuwe land van hopen:
in uw liefde gaat het open
voor wie zich als uw beminden
zo gezien, gezocht hervinden.
Aan de rand van ons verlangen
houdt verstand ons hart gevangen
om de stap naar U te maken,
stil uw mantel aan te raken:
geef toch dat uw kracht mag vloeien
in ons leven, ons doen groeien
in vertrouwen op uw zegen,
kom ons in uw tekens tegen.

Lied 11
Titel: Ik geloof in God de Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J Zundel
(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:
Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer
Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is
Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie
uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is Mijn lichaam
door de wijn dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed

Lied 12
Titel: Vrucht dragen
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Joyce Naylor
(Nederlandse) Tekst: Henriette Maaijen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst:
Hier mag ik staan, kwetsbaar en klein
maar met verlangen in 't hart
om dienstbaar voor U en de Vader te zijn
en trouw te doen wat Hij vraagt.
Blijmoedig te leven, heilig en rein
en lief te hebben als U
U riep mijn naam, hebt mij gesteld
om vruchten te dragen voor Hem.
Die woorden hebt U meerd're malen gespeld
en nu mag 'k er zeker van zijn,
dat al wat de Vader U heeft verteld,
tot bloei zal komen in mij
U bent de wijnstok, ik ben de rank
laat mij in U blijven Heer.
Dan worden de vruchten in mij als een drank
die vloeien zal tot Zijn eer.
En bloeien de bloesems steeds open als dank
voor al wat U in mij deed.

Lied 13
Titel: Jubel aarde, prijs uw Koning
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: John Hughes
(Nederlandse) Tekst: André F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst
Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
water, manna, melk en honing
vreugde schenkt Hij uit verdriet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet
Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
onverdiend is zijn beloning
brood en wijn, en dat om niet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet

