Lied 01
Titel: Schepper en Koning
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Isaac Watts
(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde
Uitvoerende: Young Voices
Uitvoering: Koorzang
Opname: Rotterdam - Laurenskerk
Tekst:
Schepper en koning, u klinkt mijn zang
U geldt mijn lof, mijn leven lang
Ja, al mijn dagen hier op aard’
Ik zal, zolang ik leven mag
uw naam bezingen dag aan dag
uw liefd’ is aller lofzang waard
Juich dan,o Sion, Hem ter eer
Hem, onze Schepper, Koning, Heer
Verheug u in zijn liefd’ en macht
Al staat de wereld ook in brand
uw God regeert met vaste hand
tot in het laatste nageslacht

Lied 02
Titel: a. Wees mijn leidsman b. Wat de toekomst brengen moge
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: a. J. Hughes b. John Zundel
(Nederlandse) Tekst: a. Bernard Smilde b. Jacqueline van der Waals
Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stadskanaal
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst:
a.
Wees mijn Leidsman, trouwe Here,
voer mij, pelgrim, door de nacht.
Ik ben zwak, maar U bent machtig,
van wie ‘k al mijn steun verwacht
Brood des hemels, brood des hemels,
voed mij door uw heil’ge kracht,
voed mij door uw heil’ge kracht.
Open uw kristalfonteinen
waar de heilstroom uit ontspringt.
Laat uw wolkkolom verschijnen,
als mij moed en kracht ontzinkt.
Doe mij reizen, doe mij reizen
door uw trouwe zorg omringd,
door uw trouwe zorg omringd.
b.
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
Waar de weg mij brengen moge,
aan des vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Lied 03
Titel: Psalm 95 : 1 en 3
Arrangement: Martin Zonneberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk
Tekst:
Steekt nu voor God de loftrompet
Hem die ons in de vrijheid zet
Komt voor zijn aanschijn met verblijden
Brengt Hem de dank van al wat leeft
Hem, die ons heil gegrondvest heeft
Viert Hem, de koning der getijden
Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer
wij, die het volk zijn van zijn weide
Want onze God, Hij gaat ons voor
Hij trekt met ons de diepte door
Zijn hand zal ons als schapen leiden

Lied 04
Titel: Jezus leeft in eeuwigheid
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Charles A. E. Groot
(Nederlandse) Tekst: Charles A. E. Groot
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in eeuwigheid
zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Lied 05
Titel: Ga met God en Hij zal met u zijn
Arrangement: Jaap Kramer
Eerste componist: Ralph Vaughan Williams
(Nederlandse) Tekst: Jeremiah Eames Rankin & Gert Landman
Uitvoerende: Samenzang
Uitvoering: Samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.
Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.
O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw godd’lijk beeld.

Lied 06
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 07
Titel: Heer van uw Kerk
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Carl Phillip Emanuel Bach
(Nederlandse) Tekst: E. L. Smelik
Uitvoerende: Maria den Hertog
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
Heer van uw kerk
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kind'ren tot Mij komen
want hunner is het koninkrijk
Reeds staat Gij klaar
en komt ons vriend'lijk tegen
uw liefde vindt ons langs verborgen wegen
eer wij U zoeken zijt Gij daar
En laat de mond
der kind'ren, die w’ U wijden
eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden
wij leven vast in uw verbond

Lied 08
Titel: Als ik maar weet
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
Als ik maar weet, dat hier mijn weg
door U Heer wordt bereid
en dat die weg, hoe moeilijk ook
mij nader tot U leidt.
Nader tot U, nader tot U
nader mijn Heiland tot U
Als ik maar weet dat alles hier
mij nader brengt tot U
Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer
vertroost mij dag aan dag
dan juich ik voort, wat ook mijn lot
op aarde wezen mag
Nader tot U, nader tot U
nader mijn Heiland tot U
Als ik maar weet dat alles hier
mij nader brengt tot U

Lied 09
Titel: Psalm 90
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Willem Johan van der Molen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
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
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 10
Titel: Alleluia
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: J Berthier
Tweede componist:
(Nederlandse) Tekst:
Uitvoerende: Maria den Hertog & Zeeuws Koor
Uitvoering: Solo, Koor en samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst:
Alleluia, alleluia
alleluia
alle
alleluja
Glory be to you Lord
Glory be to you o Lord
Glory be to you Lord
Alleluia, alleluia
alleluia
alle
alleluja
U zij glorie
U zij de glorie
U zij de glorie
Alleluia, alleluia
alleluia
alle
alleluja
A toi la gloire
A toi la gloire
A toi la gloire
Alleluia, alleluia
alleluia
alle
alleluja
Slava tiebie bozje
Slava tiebie bozje
Slava tiebie bozje
Alleluia, alleluia
alleluia
alle
alleluja

Lied 11
Titel: Dit is een morgen
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Eleanor Farjeon
(Nederlandse) Tekst: Andries Govaart
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hoogeveen - de Opgang
Tekst:
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Lied 12
Titel: Hoe groot zijt Gij
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Carl Boberg
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld
Uitvoering: Samenzang
Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk
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 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 13
Titel: De hemelen roemen
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: J. Haydn
(Nederlandse) Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos
Uitvoerende: Mannekoor Ailantus
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
De hemelen roemen
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht
De dagen en nachten
vertellen het steeds voort
hun woordenloze taal
wordt wereldwijd gehoord
De hele schepping spreekt een taal
zwijgend, zonder woorden
Zonder klank en stem
Lovend
lovend
prijst zij God en eert zij hem
De zon komt op en gaat haar baan
Stralend, vol van vreugde,
wentelt zij zich om
Stralend
stralend
stralend als een bruidegom
De hemelen roemen
de grootheid van Gods kracht
Het hele firmament
bewijst zijn eer en macht
De schepping spreekt haar eigen taal
Zichtbaar, zonder woorden
spreekt zij wijd en zijd
Juichend
juichend
juichend van Gods majesteit
Zijn grote majesteit
Zijn grote majesteit

Lied 14
Titel: Behold now praise the Lord
Eerste componist: William H. Harris
(Nederlandse) Tekst: William H. Harris
Uitvoerende: Roden Girl Choristers
Uitvoering: Koorzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst:
Behold now praise the Lord
Behold now praise the Lord
all you servants of the Lord
Ye that by night stand in the house
Ye that by night stand in the courts
the courts of the house of our God
Lift up your hands in the sanctuary
and praise the Lord
Lift up your hands in the sanctuary
and praise the Lord
Lord that made heaven and earth
The Lord that made heaven and earth
made heaven and earth
give thee blessing out of Sion
give thee blessing out of Sion
Give thee blessing
blessing out of Sion
The Lord that made heaven and earth
give thee blessing out of Sion
Give thee blessing,
give thee blessing out of Sion
blessing out of Sion

