Lied 01
Titel: Ontferm U
Eerste componist: Matthijn Buwalda, Liesbeth Koedoot & Freek van der Brugge
(Nederlandse) Tekst: Matthijn Buwalda, Liesbeth Koedoot & Freek van der Brugge
Uitvoerende: LEV
Uitvoering: Samenzang
Opname: Sint-Janskerk - Gouda
Tekst:
Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om nog in ons te geloven?
Nu de wereld in brand lijkt te staan,
Maar het Heilige vuur lijkt te doven
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om steeds weer naar ons te luisteren?
Nu de haat wordt geschreeuwd in dit land,
Maar wij over Uw liefde slechts fluisteren
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Hebben wij het U moeilijk gemaakt
Om ons te blijven vergeven?
Nu het kwaad zich verspreidt onder ons
Houdt genade ons dan nog in leven
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U

Ontferm U
Ontferm U
Over ons
Heer ontferm U
Ontferm U
Ontferm U
Over ons

Lied 02
Titel: Wees mijn verlangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Mary Elizabeth Byrne & Eleanor Henrietta Hull
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende: Maria den Hertog
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
wakend of slapend, vervuld van Uw licht
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
dat ik in U blijf en U in mij, Heer
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk
Hemelse Koning, die het kwaad overwon
Als ik daar kom in het licht van Uw zon
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Lied 03
Titel: Looft God die zegent al wat leeft
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johann Crüger
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Maria den Hertog
Uitvoering: Solozang
Opname: Bovenkerk - Kampen
Tekst:
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, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.
Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Lied 04
Titel: Licht voor alle volken
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Licht voor alle volken
zon van mijn bestaan/vio
kom, breek door de wolken
streel mij, raak mij aan
God, laat heel de aarde
zien hoe Christus puur
als een schat bewaarde
stralend vreugdevuur
Daarin zal ik lopen
heel de lange dag
tot, de hemel open,
ik naar binnen mag
Om U te omhelzen
Vader van het licht
zon, hoe onvoorstelbaar
glanst uw aangezicht

Lied 05
Titel: Van U wil ik zingen
Arrangement: Harm Hoeve
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer
Uitvoering: Samenzang
Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk
Tekst:
Van U wil ik zingen,
wie d eng’len omringen,
al juichend getuigend,
Uw goedheid, o Heer.
'k Wil loven en danken,
met woorden en klanken
en prijzen Uw goedheid
en liefde steeds meer
Mag hier dan mijn zingen,
Uw heem’len doordringen
en juub’lend zich mengen,
met hemelse toon,
tot ‘k eenmaal hierboven,
U eeuwig mag loven,
als ‘k juichend zal staan,
bij Uw stralende troon.

Lied 06
Titel: Heer ik hoor van rijke zegen
Arrangement: Jan Willem van Delft
Eerste componist: William Batchelder Bradbury
Uitvoerende: Eleven
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst:
Heer! ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort, keer op keer;
Laat ook van die milde regen
Dropp'len vallen op mij neer;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij.
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij!
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij
Ga mij niet voorbij, o Herder
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!

Lied 07
Titel: a. Wij loven U o Heer b. Psalm 136 c. Lof zij de Heer
Eerste componist: a,b. Traditional, c. Joachim Neander
(Nederlandse) Tekst: a. Ahahsverus van den Berg b,c. Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Willemijn de Munnik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
a.
Wij loven U, o God,
belijden U als Heer.
Eeuwige Vader,
U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem’len,
serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied
op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij,
God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel
heerlijk openbaren.
b.
Looft den Heer, want Hij is goed
Halleluja
Trouw in alles wat Hij doet
Halleluja.
Want zijn goedertierenheid
Halleluja.
Zal bestaan in eeuwigheid
Halleluja.
Looft Hem die de hemel schiep
Zijn verstand is grondloos diep.
Halleluja.
Want zijn goedertierenheid
Halleluja.
Zal bestaan in eeuwigheid.
Halleluja.
c.
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.

Lied 08
Titel: Psalm 8-Medley
Arrangement: a,c. Martin Zonnenberg
Eerste componist: a. Traditional b. Rikkert Zuiderveld c. Fred C. Atkinson
(Nederlandse) Tekst: a. Willem Barnard & Jan Wit b. Rikkert Zuiderveld c. Jan Visser
Uitvoerende: Willemijn de Munnik
Uitvoering: Wissel en samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
a.
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk
van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt
b.
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren, ontelbaar,
overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam
Hoor de zee, hoor de wind
hoor de regn als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam.
c.
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Lied 09
Titel: Gebed voor de werkdag
Eerste componist: Adrian Roest, Frans Korpershoek en Kinga Bán
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solozang
Opname: Deventer - Lebuïnuskerk
Tekst:
Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.
Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.
Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht in mij,
tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.

Lied 10
Titel: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: J. W. Franck
Uitvoerende: Samenzang
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 11
Titel: Gij die alle sterren houdt
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoerende: Interkerkelijk mannenkoor Tholen
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart, is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten
God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen
Blijf niet ver, doe één ster
in de nacht ons gloren
of wij zijn verloren
Christus, stille vaste ster
o Gij licht der lichten
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten
geef ons moed, 't is ons goed
U te zien, Getrouwe
uw hoog rijk t' aanschouwen

Lied 12
Titel: Hope Arise
Eerste componist: David de Geus
Uitvoerende: Gemengd koor Hatikwa
Uitvoering: Koorzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst:
Why do I keep looking
for the next light on my way
Why am I still waiting
for the one who’ll make my day
Who can come and take me
to a place I’ve never been
Anything that’s diff’rent
from the world we’re living in
Satisfied
Can you fix your mind
Hope arise
Let no one else decide
What you’re doing with your time
Hope arise
Start living like him
Start forgiving the world you’re in
Don’t wait for him
to find you
Just spread your love
around you, learn to
read the signs
let your hope in him arise
ooh
You make me smile, make a fist
Make me realize what it is
ooh
it’s You in everyting
ooh
I see you in everything
Hope arise let no one else decide
What you’re doing with your time
Hope arise
Start living like him
Start forgiving the world you’re in
Don’t wait for him
to find you
Just spread your love
around you, learn to
read the signs…

let your hope in him arise
Don’t wait for him
to find you
Just spread your love
around you, learn to
read the signs
let your hope in him arise

Lied 13
Titel: O kom, o kom, Immanuël
Eerste componist: D Willcocks
Uitvoerende: Leidse Cantorij & Emma Braun
Uitvoering: Koor solo en samenzang
Opname: Leiden - Hooglandse Kerk
Tekst:
O kom, o kom, Immanuël
Verlos uw volk, uw Israël
herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam o Heer
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij Immanuël
O kom, Gij wortel Isaï
verlos ons van de tyrannie
van alle goden dezer eeuw
o Herder, sla de boze leeuw
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël
O kom, o kom, Gij Oriënt
en maak uw licht alom bekend
verjaag de nacht van nood en dood
wij groeten reeds uw morgenrood

Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom
dat wij betreden uwe poort
Jeruzalem, o vredesoord
Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël

