Lied 01
Titel: You raise me up
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: Rolf Lovland
(Nederlandse) Tekst: Brandan Graham
Uitvoerende: Sterre & projectkoor
Uitvoering: Solo en koorzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst
When I am down, and, oh, my soul’s so weary
When troubles come, and my heart burdened be
then I am still and wait here in the silence
until you come and sit awhile with me
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
Noe
Noe
Noe
Noe
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up to more than I can be

Lied 02
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 03
Titel: Psalm 101:1, 2 en 5
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst
Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
van goedheid en gerechtigheid bezingen
Aan U, Heer, wijd ik nu en levenslang
mijn psalmgezang
Ik let op reine harten, rechte daden
Heer, wanneer komt Gij tot mij in genade
Dan leef ik met de mijnen voor altijd
in zuiverheid
Al wie zich rein van hart en handen tonen
zullen mij dienen, mogen bij mij wonen
terwijl ik toornig de bedriegers wijs
uit mijn paleis.

Lied 04
Titel: 'k Geloof in God, Hij is mijn Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Casper C. Koolsbergen
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst
'k Geloof in God, Hij is mijn Vader,
almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde
en in zijn eengeboren Zoon,
die ik als mijn Verlosser eer
in Jezus Christus, onze Heer.
'k Geloof dat Hij ten derde dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemelopgevaren,
zit aan de rechterhand van God.
Vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal
Ook wordt de Geest door mij beleden.
'k Geloof een kerk die God ons geeft
ware gemeenschap van de heil'gen,
dat God mijn zonden steeds vergeeft,
mijn lichaam van de dood bevrijdt
en dat ik leef in eeuwigheid

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
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: Zingt een nieuwe lied
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Adriaan Valerus
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst
Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid
Hij heeft de hand, en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.
De Heil'ge Geest geeft taal en teken
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij, en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Lied 07
Titel: O Here God, ons liefst verlangen
Arrangement: Rintje te Wies
Eerste componist: Johanna Wagenaar
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoerende: Roder Jongenskoor
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst
O Here God, ons liefst verlangen
dit kind van ons, dit liefdepand,
wij hebben het van U ontvangen,
wij geven 't U uit uwe hand.
Als Gij het zelf niet vast blijft houden
nu het in onze handen is,
dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden
wij 't hoeden voor de duisternis
Geef dat het van ons leert te kijken
naar Hem die 't licht der wereld is
en altijd meer op Hem gaat lijken
een lichtglans in de duisternis
Opdat het eens met ons mag wonen,
Heer, in uw hoge, heilge stad,
als al wie Christus' stralend-schone
verschijning hebben liefgehad.

Lied 08
Titel: Liefde, eenmaal uitgesproken
Arrangement: David Willcocks
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Northern Voices
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst
Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw Woord van het begin
Liefde wil ons overkomen
als geheim en zegening
Liefde die ons hebt geschapen
vonk waarmee Gij zelf ons raakt
alles overwinnend wapen
laatste woord dat vrede maakt
Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat
Liefde vraagt om ja en amen
ziel en zinnen metterdaad
Liefde waagt zichzelf te geven
ademt op van goede trouw
Liefde houdt ons in het leven
daarop hebt Gij ons gebouwd

Lied 09
Titel: Father we love you
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Donna Adkins
(Nederlandse) Tekst: Donna Adkins
Uitvoering: Samenzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst
Father, we love you,
we worship and adore you.
Glorify your name in all the earth
Glorify your name
Glorify your name
Glorify your name
in all the earth.
Jesus, we love you,
we worship and adore you.
Glorify your name in all the earth.
Glorify your name
Glorify your name
Glorify your name
in all the earth.
Spirit, we love you,
we worship and adore you.
Glorify your name in all the earth.
Glorify your name
Glorify your name
Glorify your name
in all the earth

Lied 10
Titel: Heer geef mij vleugels dat ik reis
Arrangement: Rintje te Wies
Eerste componist: Orlando Gibbons
(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoerende: Nortern Voicers
Uitvoering: Koorzang
Opname: Groningen - Martinikerk
Tekst
Heer geef mij vleugels dat ik reis
tot door de sluier heen,
en zie in 't stralend paradijs
uw heilgen om U heen
Die leden in hun aardse tijd
aan twijfel, zonde en vrees,
die mensen met verdriet en strijd,
als wij zijn, zijn geweest.
Ik vraag hen hoe het hiertoe kwam
een zegepraal zo groot.
Wij danken, zeggen zij, het lam,
wij leven uit zijn dood.
Wij zijn zijn voetstap nagegaan,
zijn liefde leidde ons voort.
Wij kwamen in de hemel aan
bij God, ons levend woord.
Hem die als gids ons voorging prijst
ons lied, Hij leidt ons nog.
De wolk van de getuigen wijst
dezelfde weg omhoog.

Lied 11
Titel: Eens zal op de grote morgen
Eerste componist: Arie Pronk
(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk
Uitvoerende: Vocal Group, The Choir Company, At Once, Joke Buis & Sharon Kips
Uitvoering: Solo, koor en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
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?

Lied 12
Titel: Ik zie een poort wijd open staan
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: S. J. Vail
(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet
Uitvoering: Samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst
Ik zie een poort wijd open staan
waardoor het licht komt stromen
van ‘t kruis, waar ‘k vrij heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.
Die open poort leidt tot Gods troon
gaat door, laat niets u hind’ren
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon
die God biedt aan Zijn kind’ren.
Genade Gods, zo rijk en vrij
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.

Lied 13
Titel: Heer Jezus, Uw genade
Arrangement: Andre van Vliet
Eerste componist: Friedrich Silcher
(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst
Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg
Tot winst maakt Gij de schade
die ik verdroeg
in zwakte zal ik roemen
Het is volbracht
en zo mijn onmacht noemen
verborgen kracht
Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg
Toen ik U vastberaden
tot driemaal vroeg
Kan ik niet beter zonder
die doorn, o Heer
toen sprak Gij onomwonden:
Vraag dat niet meer
Hoe zwak, toch ben ik machtig
en sterk in U
hoe kwetsbaar, soms neerslachtig
toch weet ik nu
waartoe die doorn mij schaadde
die vuist mij sloeg
Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg

Lied 14
Titel: Blijf met uw genade bij ons/Bleib mit deiner Gnade bei uns
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Jacques Berthier
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Gelders Vocaal Ensemble
Uitvoering: Samen en koorzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Bleib mit deiner Gnade bei uns,
Herr Jesu Christ.
Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns,
Du treuer Gott.
Blijf met uw genade bij ons,
Heer onze God.
O, blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.
Stay with us o Lord Jesus Christ,
night will soon fall.
Then stay with us o Lord Jesus Christ,
light in our darkness.
Blijf met uw genade bij ons,
Heer onze God.
O, blijf met uw genade bij ons,
licht in het duister.

Lied 15
Titel: Toch overwint eens de genade
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Johan Balthasar König
(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik
Uitvoering: Samenzang
Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk
Tekst
Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aard' en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt

