Lied 01
Titel: Als alles duister is
Eerste componist: J. Berthier
Uitvoerende: Zanggroep Vocaal
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zwolle - Dominicanenkerk
Tekst
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Within our darkest night, you kindle the fire,
that never dies away, that never dies away.
Within our darkest night, you kindle the fire,
hat never dies away, that never dies away.
Im dunkel uns’rer nacht, entzünde das Feuer,
das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt.
Im dunkel uns’rer nacht, entzünde das Feuer,
das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Lied 02
Titel: Ik wil mij gaan vertroosten (Gez. 174)
Arrangement: Jan Wisse
Eerste componist: Antwerpen 1539
(Nederlandse) Tekst: Oud Nederlands
Uitvoerende: Voice Four
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst
Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot
Al heeft ‘t gestaan ten boosten
het mocht nog worden goed
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaân
Dat wil ik gaan begeven
o Jesu, zie mij aan
Mijn zuchten en mijn kermen
zie aan, genadig God
Eilaas, wil mijns ontfermen,
al heb ik uw gebod
versmaad te meen’ger ure
ik wil mij beet’ren gaan.
Dit doet mijn herte treuren
o Jesu, zie mij aan

Lied 03
Titel: Straf mij in uw gramschap niet
Arrangement: Hans Boelee & Jacob Schenk
Eerste componist: Johann Rosemuller
(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten
Uitvoerende: De Urker zangers
Uitvoering: Koorzang
Opname: Sneek - Martinikerk
Tekst
Straf mij in uw gramschap niet
wil mijn schuld vergeven
Waar Gij mij verzinken ziet
grijp mij, red mijn leven
Heiland, keer tot mij weer
kom mijn smarten stillen
hoor om Jezus wille
Vader, U zij eeuwig lof
hier op aard’ en boven
Christus nam de vloek ons af
eeuwiglijk te loven
Heer, ik weet U gereed
Aller zaal’gen zullen
d’eeuwigheid vervullen

Lied 04
Titel: Voor uw liefde Heer Jezus dank U wel
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel
Wij aanbidden U, Heer.
U komt toe alle lof en eer.
O, Heer, wij prijzen uw naam
Voor uw woord van genade, dank U wel
Voor uw woord van genade, dank U wel
Heer, U maakte ons vrij.
In uw kracht overwinnen wij.
O, Heer, wij prijzen uw naam
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Maranatha, Heer Jezus, kom terug
Wij verwachten U, Heer.
Hoor wij bidden: Kom haastig weer
O, Heer, wij prijzen uw naam

Lied 05
Titel: Zingt volop Gods lof
Eerste componist: Charles Hubert Parry
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoerende: Vocaal ensemble Magnificat
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Emmen - Goede Herderkerk
Tekst
Zingt volop Gods lof
de hemelen rond.
Verblijdt u in Hem
een lied in de mond,
gij engelen, machten
voor Zijn aangezicht
en zingt u te buiten
in ‘t hemelse licht.
Zingt volop Gods lof.
Laat horen de klank
van snaren en fluit
betoon Hem uw dank.
Met al wat geluid geeft
sla aan het akkoord
van wat Hij gedaan heeft,
en zing het dan voort
Zingt volop Gods lof
want waardig is Hij
mijn blijvende dank,
door Hem toch zijn wij
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd.
Besteed dan uw adem
aan zingen voor Hem.
Amen, amen.

Lied 06
Titel: Dank U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: M. G. Schneider
Uitvoering: Samenzang
Opname: Vianen - Grote Kerk
Tekst
Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag
Dank U voor alle bloemengeuren
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek
Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt
Dank U dat ons uw woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft
Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Lied 07
Titel: Psalm 150
Eerste componist: Albert de Klerk
Uitvoerende: Ars Musica
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst
Loof den Heer,
al wat ademt
Loof den Heer
looft den Heer
al wat ademt
Loof den Heer, loof den Heer
loof den Heer
Loof den Heer,
al wat maar ademt
Looft Hem in zijn heiligdom,
in zijn firmament vol glorie
Looft Hem om zijn grootse werken
om zijn ongemeten macht
Met het schallen van bazuinen
en met cytherspel en harp.
Looft met reidans en met pauken,
looft met snaren en met fluit,
met welluidende cymbalen
en het rinkelend geluid van bekkens
Looft den Heer.
Loof den Heer,
al wat ademt
Loof den Heer
looft den Heer
al wat ademt
Loof den Heer, loof den Heer
loof den Heer!
Eer en glorie
zij den Vader
eer en glorie
zij den Zoon
eer en glorie
zij den Geest
Zoals het was in den beginne
zoals het is en altijd zijn zal
tot in eeuwigheid van eeuwen
Amen

Loof den Heer, al wat maar ademt
Looft Hem in zijn heiligdom
in zijn firmament vol glorie
Loof den Heer,
al wat ademt
Loof den Heer
looft den Heer
al wat ademt
Loof den Heer, loof den Heer
loof den Heer!

Lied 08
Titel: Mijn Jezus ik hou van U
Arrangement: Remco Hakkert
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Centre Gospel Choir
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst
Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
‘k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing,
een wond in Uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U;
‘k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu
Ik zal van U houden
in leven en dood
En ik wil U prijzen
zelfs dan in mijn nood
Als ik kom te sterven
dan roep ik tot U
‘k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu
Als ik in Uw glorie
Uw eeuwigheid kom.
Dan buig ik mij voor U
in Uw heiligdom.
Gekroond met Uw heerlijkheid
zal ‘k zingen voor U
‘k heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu
‘k heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Lied 09
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 10
Titel: Zegen-medley
Arrangement: a,b,c. Martin Zonnenberg
Eerste componist: a,b. Traditional c. Ralph Vaughan Williams
(Nederlandse) Tekst: a. Rikkert Zuiderveld b. Jacqueline van der Waals c. Gert Landman
Uitvoering: Samenzang
Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk
Tekst
a. Vervuld van uw zegen
Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
In Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord
Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkere dal
Door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.
b. Zegen ons Algoede
Zegen ons Algoede
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
c. Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn

Lied 11
Titel: Wees mijn verlangen
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman
Uitvoerende: Elise Mannah
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
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

Lied 12
Titel: Houd Vol
Eerste componist: Tim Hughes & Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.
(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda.
Uitvoerende: Kees Krayenoord
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Veenendaal - De Oude Kerk
Tekst
Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen
hier met elkaar
een levenlang te gast
er ligt een hemels Vaderland
voor ons klaar
houd vol, houd vol
Hij laat niet los
En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden
die ons voor zijn gegaan
nu geven wij niet op
het zijn de schouders waarop
wij mogen staan
houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons
God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen
Wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

Lied 13
Titel: God is de liefde
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoerende: Trumpets of the Lord, Urker Mans Formatie & samenzang
Uitvoering: Koor- en samenzang
Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk
Tekst
God is de liefde, Hij wou mij redden,
God is de liefde, Hij zocht ook u.
'k Wil zingen telkens weer: God is de liefde.
God is de liefde, Hij zocht ook mij.
Jezus mijn Heiland gaf zich ten offer,
Jezus mijn Heiland droeg al mijn schuld.
'k Wil zingen telkens weer: God is de liefde.
God is de liefde, Hij zocht ook mij.
U wil ik prijzen o eeuw'ge liefde,
U wil ik loven mijn leven lang.
'k Wil zingen telkens weer: God is de liefde.
God is de liefde, Hij zocht ook mij.

