Lied 01
Titel: Vader vol van mededogen
Eerste componist: Jan Wisse
(Nederlandse) Tekst: Traditional
Uitvoerende: Mannenkoor Salomo & Koor Voice Four
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk
Tekst
Vader vol van mededogen
zie op mijn ellende neer,
wend tot mij erbarmend’ ogen
Vader vol van mededogen
zie op mijn ellende neer,
vorm mij, vorm mij tot uw eer
Zelfs mijn tranen en gebeden
keren schuldig tot mij weer,
als ik voor uw troon mag treden,
Zelfs mijn tranen en gebeden
keren schuldig tot mij weer,
smekend om ontferming, Heer.
Blijf in leven en in sterven
‘t enig rustpunt in mijn hart!
Wat kan mijne ziel niet derven,
blijft G’ in leven en in sterven
onder voorspoed, onder smart,
‘t enig rustpunt van mijn hart.

Lied 02
Titel: Dank U Heer
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Martin Zonnenberg
Uitvoerende: Orolius
Uitvoering: Koor & samenzang
Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk
Tekst
Heer, U laat uw zonlicht schijnen
over goed en over kwaad
Doet ons koude hart verwarmen
dat het van u zingen gaat
Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot
Heer er is in deze wereld
veel verdriet en zoveel pijn
oorlog in zijn werelddelen
Hier laat u nog vrede zijn
Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot
Met blijft zich verwonderd vragen
waarom gaat het ons zo goed
Het zijn al genadegaven
Ja, verzoening door uw bloed
Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot
Dat die vrede bij ons blijve
heel ons leven vullen mag
Laat ook and’ren daarin delen
vol van blijdschap, vol ontzag
Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot

Lied 03
Titel: Steeds dichterbij
Eerste componist: Marco den Toom
(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras
Uitvoerende: Soli Deo Gloria
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Alles, alles op mijn weg
ieder woord dat ik zeg
elke nacht, elke dag
Elke traan, elke lach
brengt mij dichter, dichter bij u
Alles, alles wat gebeurt
ja zelfs wat mij verscheurt
ieder uur, elk moment
elke strijd die ik ken
brengt mij dichter, dichter bij u
Want ik kom steeds dichter
dichter bij mijn bestemming
Ooit zal ik zijn waar uzelf op mij wacht
Dan zal ‘k U danken
danken voor uw bescherming
Voor uw stof en staf, uw troost en kracht
Alles, alles wat mij raakt
heeft mij sterker gemaakt
elke vraag, elke hoop
elke stap in geloof
brengt mij dichter bij U
Want ik kom steeds dichter
dichter bij mijn bestemming
Ooit zal ik zijn waar uzelf op mij wacht
Dan zal ‘k danken
danken voor uw bescherming
Voor uw stof en staf, uw troost en kracht
Nader mijn God bij U
Ook nu vandaag
Ik neem het kruis op mij
En doe wat U vraagt
Ik heb mijn keus gemaakt
En kniel bij Golgotha
Heiland, die alles draagt
Ik volg U na

Lied 04
Titel: Zingen maakt blij
Eerste componist: Jan Visser
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Urk - Ichtus kerk
Tekst
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
Ben je alleen of heb je verdriet
Lijkt het soms net of niemand je ziet
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij
Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Lied 05
Titel: Machtig God sterke rots
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek
Tekst
Machtig God, sterke Rots
U alleen bent waardig
aard' en hemel prijzen U
glorie voor uw Naam
Prijst de Vader, prijst de Zoon
prijst de Geest die in ons woont
Prijst de Koning der heerlijkheid
prijst Hem tot in eeuwigheid
Lam van God, hoogste Heer
heilig en rechtvaardig
Stralend Licht, Morgenster
niemand is als U
Prijst de Vader, prijst de Zoon
prijst de Geest die in ons woont
Prijst de Koning der heerlijkheid
prijst Hem tot in eeuwigheid

Lied 06
Titel: Wij loven U o God
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: A. van den Berg
Uitvoering: Samenzang
Opname: Breda - Grote kerk
Tekst
Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heemlen, 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
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde

Lied 07
Titel: Wij komen voor uw troon
Arrangement: André van Vliet
Eerste componist: John B. dykes
(Nederlandse) Tekst: Karel M. Bruin
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Heer wij komen voor uw troon,
danken U voor uwe Zoon,
voor zijn dood aan 't harde kruis.
Breng ons Heer in ’t Vaderhuis
Heer wij knielen voor U neer
danken U als onze Heer
voor uw schepping, voor uw kracht.
Geef dat liefde wordt betracht.
Heer wij buigen voor uw troon,
ondanks spot en ondanks hoon
komen wij tot U, o Heer.
Geeft U ons het leven weer
Vader, Zoon en Heil'ge Geest
U bent altijd hier geweest.
Geef ons redding, geef ons kracht,
zoals U het kruis volbracht

Lied 08a
Titel: Psalm 86
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Leer mij naar uw wil te handlen
laat mij in uw waarheid wand’len
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Lied 08b
Titel: Heer ik kom tot U
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: George Whelpton
(Nederlandse) Tekst: Jan Visser
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Heer ik kom tot U
hoor naar mijn gebed,
vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart
Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Lied 08c
Titel: Jezus hoor ons bidden
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Wilma van Kasteel
Uitvoering: Samenzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Jezus hoor ons bidden
op dit stille uur.
Heer kom in ons midden
met uw heilig vuur
Dan zijn wij reisvaardig,
voor wat komen mag
en zien met verlangen,
naar de jongste dag.

Lied 09
Titel: Kom en verhef de naam van God
Arrangement: Martin Zonnenberg & Arjan van Hees
Eerste componist: Gordon Young
(Nederlandse) Tekst: Catharine van Pluggen
Uitvoerende: Gelders Vocaal Ensemble
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst
Kom en verhef de naam van God
en prijs de redder uw Heer.
Laat ons, verenigd in ons lied
verheffen onze stem
Zing halleluja, zing halleluja
Zing halleluja, zing halleluja
Alle dienaars van de Heer
prijs hem voor eeuwig
Eer de sterke hand van God
prijs hem voor eeuwig
Eer zijn rechtvaardigheid
prijs hem voor eeuwig
Kom en verhef de naam van God
en prijs de redder uw Heer
Laat ons, verenigd in ons lied
verheffen onze stem
Zing halleluja, zing halleluja
koor Zing halleluja, zing halleluja
Zing halleluja

Lied 10
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 11
Titel: Hinnee matov oema najiem
Eerste componist: Traditional
Uitvoering: Samenzang
Opname: Utrecht - Jacobikerk
Tekst
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad.
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad
Hinnee matov
Sjewet achien gam jachad.
Hinnee matov
Sjewet achien gam jachad
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad.
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad
Hinnee matov
Sjewet achien gam jachad.
Hinnee matov
Sjewet achien gam jachad
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad.
Hinnee matov oema najiem
Sjewet achien gam jachad

.

Lied 12
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 13
Titel: Nieuw Jeruzalem
Eerste componist: Marcel Zimmer
Tweede componist: Alianna Dijkstra
Uitvoerende: Kinderkoor 'Jong Holland'
Uitvoering: Koorzang
Opname: Naarden - Grote Kerk
Tekst
Ik zit wel eens dromen over die ene dag,
wanneer de Heer zal komen en ik Hem volgen mag.
Naar de nieuwe hemel, het nieuw Jeruzalem,
wat zal dat heerlijk zijn, dan ben ik steeds bij Hem.
Ik zit te fantaseren over de glazen zee,
kun je daar in zwemmen en wie doen er dan mee?
Mijn opa en mijn oma, die zie ik dan ook weer,
wat zal dat heerlijk zijn, zo samen bij de Heer.
En daar ligt de wolf bij het lam
en daar speelt het kind met een slang.
Zelfs de leeuw is er tam en niemand is bang
in het nieuw Jeruzalem.
Ik zal het later merken, maar nu ben ik nog hier,
moet nog naar school en werken, maak tussendoor plezier.
Maar komt de Here Jezus, dan sta ik vooraan,
wat zal dat heerlijk zijn, om met Hem mee te gaan.
Want daar ligt de wolf bij het lam
en daar speelt het kind met een slang.
Zelfs de leeuw is er tam en niemand is bang,
in het nieuw Jeruzalem.
Want daar ligt de wolf bij het lam
en daar speelt het kind met een slang.
Zelfs de leeuw is er tam en niemand is bang,
in het nieuw Jeruzalem,
in het nieuw Jeruzalem.

