Lied 01
Titel: Komt allen tezamen
Arrangement: Denise Brand
Eerste componist: John Francis Wade
(Nederlandse) Tekst: Casparus B Burger
Uitvoerende: Forever Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst:
Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu
naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der
eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning
De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde
naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons
met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning
O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefde
in genade aan
U, die ons liefhebt
U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
Komt, laten wij aanbidden
die Koning
Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
Wij prijzen U voor eeuwig
o Koning

Lied 02
Titel: Midden in de winternacht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional uit Catalonië
(Nederlandse) Tekst: Harry Prenen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.
Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Lied 03
Titel: Stille nacht
Arrangement: Marco den Toom
Eerste componist: Franz Gruber
(Nederlandse) Tekst: Johannes Yserinkhuysen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst:
Stille nacht, heilige nacht
Davids Zoon, lang verwacht
Die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Betlehems stal
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer
Hulploos Kind, heilig Kind
dat zo trouw zondaars mint
ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd
wordt G’op stro en in doeken gelegd
Leer m’U danken daarvoor
leer m’U danken daarvoor
Stille nacht, heilige nacht
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld
Gods belofte wordt heerlijk vervuld
Amen, Gode zij eer
Amen, Gode zij eer

Lied 04
Titel: Gij zijt het Licht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Melodie ''Ik bouw op U'' - Jean Sibelius
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
Gij zijt het licht,
te midden van het duister.
Er straalt een ster,
vol helderheid en glans.
Ziedaar het Kind,
gekomen voor ons allen,
Gods eigen Zoon,
Die ons zo teer bemint.
Geen pracht, geen praal,
Zijn komst was zonder luister,
toch reeds een Vorst,
Die voor ons overwint.
Hij is Uw Heer
en wil voor alle mensen
een Redder zijn,
nooit bent U meer alleen.
Hij is uw kracht,
gezonden door de Vader.
Gods eigen Zoon,
waarop de schepping wacht.
Eens komt Hij weer,
Verlosser dezer wereld,
dat is Uw Heer,
Die alles heeft volbracht.

Lied 05
Titel: Mijn hart wacht stil op U, Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
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 06
Titel: Op de aarde kwam Gods Zoon
Arrangement: David Willcocks
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Rauch Vocaal jeugdensemble
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst:
Op de aarde kwam Gods Zoon
de Heer des Heren Koning
die Zijn leven hier begon
een stal was Hem tot woning
een stal was Hem tot woning
Uit de hemel kwam hij neer
als vreemdeling op aarde
Os en ezel keken neer
naar ’t kind van heil’ge waarde
naar ’t kind van heil’ge waarde
Zingen wij dan allen saâm
Cum cantibus in choro
Laat het orgel vrolijk gaan
Benedicamus Domino
Benedicamus Domino

Lied 07
Titel: Licht in de nacht
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Tweede componist: Adophe Adams
Uitvoerende: Lucas Kramer
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst:
Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken
dit is de nacht dat Zijn leven begon
Sluier van angst en pijn lag op de volken
totdat Hij kwam en het kwaad overwon
Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held're morgen aan
Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam
Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees
En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden
vrij van het juk van verdrukking en vrees
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd
Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam
Prijs nu zijn naam
samen met de engelen
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam
O, nacht vol licht
o, nacht dat Jezus kwam

Lied 08
Titel: Hoor, de eng'len zingen d'eer
Arrangement: Denise Brand
Eerste componist: Felix Mendelsohn Bartholdy
Uitvoerende: Forever Worship
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst:
Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor
dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer
Hij, die heerst op 's hemels troon
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer
Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer

Lied 09
Titel: De sterre gaat stralen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: J Ingen Schenau
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst:
Laat ieder het horen
dat eens werd geboren
de Redder der wereld
de Heer van ’t heelal
De engelen meldden,
in Efratha’s velden
dat Hij werd geboren
in Bethlehems stal
Komt, laten wij eren
de Here der Heren
zo groot van ontferming
en van gena
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven
De Heiland der Wereld
halleluja
In doeken gewonden
voor al onze zonden
ligt hier in een kribbe
het Godd'lijk Kind
De sterre gaat stralen
voor wie moe van ’t dwalen
bij 't wonder van Bethlehem
vrede vindt
Komt, laten wij eren
de Here der Heren
zo groot van ontferming
en van gena
Want Hij wil ons geven
dicht bij Hem te leven
De Heiland der Wereld
halleluja

Lied 10
Titel: Ere zij God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Gouda - Grote of Sint-Janskerk
Tekst:
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Lied 11
Titel: Jezus nooit gezien
Arrangement: Martin Brand
Eerste componist: Rutger Kanis, Jaap Kramer & Martin Brand
Uitvoering: Samenzang
Opname: Amersfoort - St. Joriskerk
Tekst:
'k Heb Jezus nooit gezien
Nooit zachtjes aangeraakt
Nooit hoorde ik Hem lachen
Aan mijn tafel, om een grap
of iets dat Hij had meegemaakt
Nog nooit zag ik Hem eten
Of dansen op een feest
Al die alledaagse dingen
Ik ben er nooit echt bij geweest
Maar hoe kan ik dan zeggen
Dat ik zo veel van Hem hou
Hoe kan ik dan zingen
Dat 'k Hem geloof en Hem vertrouw
'k Heb Jezus nooit gezien
Ik heb zijn stem nog nooit gehoord
Zijn haarkleur en zijn ogen
Ik heb geen flauw idee
Zo weinig dat ik zeker weet
Ik heb Hem niet zien lijden
Voordat Hij stierf aan het kruis voor mij
En toen Hij opstond op de derde dag
Was ik er niet bij
Dus hoe kan ik dan zeggen
Dat ik zo veel van Hem hou
Hoe kan ik dan zingen
Dat 'k Hem geloof en Hem vertrouw
Ja, ik weet het klinkt onlogisch
En ik snap dat je sceptisch bent
Maar sinds ik Hem mijn hart gaf
Heeft mijn hele wezen God herkend
Mijn hele leven is veranderd
Sinds ik knielde voor mijn Heer
Hij heeft mijn schuld vergeven
Mijn hart weer zacht gemaakt
Hij leidt mij stap voor stap
Hij vult mij met zijn kracht
Zodat ik weet: Jezus leeft.

Je zult het nooit begrijpen
Zolang je aan de zijlijn staat
Maar als je eerlijk roept om Jezus
Als je bidt en vraagt om Jezeus
Als je knielt en bidt tot Jezus
Weet ik dat er iets veranderen gaat

Lied 12
Titel: Hoe zal ik U ontvangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Jakob Lodewijk ten Kate
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
Hoe zal ik U ontvangen,
hoe wilt Gij zijn ontmoet,
der wereld hoogst verlangen,
des harten heiligst goed?
Wil zelf uw fakkel dragen
in onze duisternis,
opdat wat U behage
ons klaar en zeker is.
'k Lag machteloos gebonden Gij komt en maakt mij vrij!
Ik was bevlekt met zonden Gij komt en reinigt mij!
Het leven was mij sterven
tot Gij mij op deedt staan.
Gij doet mij schatten erven,
die nimmermeer vergaan.
Nog eens zal Hij verschijnen
als richter van 't heelal,
die 't hoofd van al de zijnen
voor eeuwig kronen zal.
Nog is die dag verborgen,
wacht hem gelovig af,
terwijl de grote morgen
reeds schemert boven 't graf.

Lied 13
Titel: Daar is uit 's werelds duist're wolken
Arrangement: Rieks van der Velde
Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans
(Nederlandse) Tekst: Nicolaas Beets
Uitvoering: Samenzang
Opname: Oudenbosch - Basiliek
Tekst:
Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan
Komt tot zijn schijnsel, alle volken
en gij, mijn ziele, bid het aan
Het komt de schaduwen beschijnen
de zwarte schaduw van de dood
De nacht der zonde zal verdwijnen
genade spreidt haar morgenrood
O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel
Doe alle volken tot U vlieden
dat al wat ademt voor U kniel
Des Heren ijver zal bewerken
dat Hij de zetel, u bereid
met recht en met gericht zal sterken
Hem zij de lof in eeuwigheid

Lied 14
Titel: God maakt geschiedenis
Arrangement: Bas de Vroome
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Delft - Oude kerk
Tekst:
God maakt geschiedenis
wat nooit geschiedde, is
te middernacht geschonken:
een kind van vlees en bloed
die als de melk, zo zoet,
Gods woord heeft ingedronken
Die was en is, die komt
De hel verstijft, verstomt
wijd gaat de hemel open
Als alles is geschied
mag wie Hem hulde biedt
zijn vreugde binnenlopen
God maakt geschiedenis
wat nooit geschiedde, is
te middernacht begonnen
waar liefde leven geeft
daar woont de Heer, daar heeft
zijn rijk de slag gewonnen

Lied 15
Titel: O Kindeke klein / O Jesulein suss
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Voice
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst:
O Jesulein süss, o Jesulein mild!
Deines vaters Willen hast du erfüllt,
bist kommen aus dem Himmelreich,
uns armen Menschen worden gleich.
O Jesulein süss, o Jesulein mild!
O Kindeke klein,
o Kindeke teer,
van hoge hemel daalt Gij neer,
verlaat uws Vaders heerlijk huis
wordt arm en hulploos, draagt een kruis.
O Kindeke klein,
o Kindeke teer.

